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Αζήλα, 24 Μαΐνπ 2013
Αξηζκ. Πξση.: 3375
ΠΡΑΞΗ ΠΡΤΣΑΝΔΩ
Έρνληαο ππόςε:
(α) Σελ κε αξηζκ. Φ.120.61/82/71122/β2/29.08.2011 Πξάμε ηεο Τπνπξγνύ Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 291/30-08-2011/Σεύρνο Τ.Ο.Γ.Γ.) κε ηελ
νπνία δηαπηζηώλεηαη όηη ν Καζεγεηήο θ. Κσλζηαληίλνο Γάηζηνο ηνπ Γεσξγίνπ έρεη
εθιεγεί σο Πξύηαλεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε ηεηξαεηή ζεηεία από
01.09.2011 έσο 31.08.2015.
(β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12, παξ. 2 ηνπ Ν. 4076/2012 (ΦΔΚ 159/10.08.2012, η.
Α΄), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ζεηεία ησλ κνλνκειώλ νξγάλσλ, …, νινθιεξώλεηαη
ζύκθσλα κε ην λνκνζεηηθό θαζεζηώο ηνπ ρξόλν εθινγήο ηνπο.
(γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12, παξ. 1 ηνπ Ν. 4076/2012 (ΦΔΚ 159/10.08.2012, η.
Α΄), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ζεηεία ηνπ Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο έιεμε
ηελ 31.12.2012.
(δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 18 α. ηνπ Ν. 4009/2011 (ΦΔΚ 195/06.09.2011,
η. Α΄), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην νπνίν ν Πξύηαλεο πξνΐζηαηαη ηνπ
ηδξύκαηνο θαη ην δηεπζύλεη, έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ
ηνπ, επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ λόκσλ, ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ηνπ εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ
θαη κεξηκλά γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ νξγάλσλ ηνπ ηδξύκαηνο, ησλ δηδαζθόλησλ θαη ησλ
θνηηεηώλ.
(ε) Σελ από 18.04.2013 Απόθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαηά ηελ 7 ε
πλεδξίαζή ηεο – Θέκα 7ν «ύζηαζε Οκάδαο Μέξηκλαο θαη πληήξεζεο ησλ
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Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ», ηδίσο δε ην άξζξν 4 απηήο πεξί εμνπζηνδόηεζήο
καο λα επηιέμνπκε από ην δηαζέζηκν πξνζσπηθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηα πιένλ θαηάιιεια
άηνκα γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο σο άλσ νκάδαο.
Απουασίζουμε
Σε ζπγθξόηεζε ηεο σο άλσ ππό (ε) νκάδαο εξγαζίαο, ε νπνία ζα απνηειείηαη από ηνπο
παξαθάησ ππαιιήινπο σο κέιε θαη ηηο αληίζηνηρεο αξκνδηόηεηέο ηνπο:
Γηνξίδνπκε σο κέιε ηεο σο άλσ, ππό (ε) Οκάδαο εξγαζίαο ηνπο θάησζη:
(1) Σελ κα Καροπούλου Μαρία του Γημοσθένη, κόληκν ππάιιειν ηνπ Ο.Π.Α., ΠΔ
Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, σο πληνλίζηξηα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, ε νπνία επηπιένλ ησλ
ζπληνληζηηθώλ ηεο θαζεθόλησλ ζα ελεκεξώλεη κε έγγξαθε αλαθνξά ηεο αλά ηξίκελν ηνλ
Πξύηαλε, γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο Οκάδαο. (αξζ. 2 παξ. 1 ηεο σο άλσ ππό (ε)
ζρεηηθήο)
(2) Σον κ. Ραρή Κωνσταντίνο του Βασιλείου, κόληκν ππάιιειν ηνπ Ο.Π.Α., ΣΔ
Μεραληθώλ, σο ππεύζπλν ειεθηξνιόγν, λα κεξηκλά γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εηήζησλ
δηαγσληζκώλ γηα εμσηεξηθά ζπλεξγεία ζπληήξεζεο (αλειθπζηήξεο, θιηκαηηζκόο θιπ) θαη
ζα έρεη ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνινγηθώλ θαη κεραλνινγηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ (αξζ. 2 παξ. 2 .3 ηεο σο άλσ ππό (ε) ζρεηηθήο).
(3) Σον κ. ελούλη Αθανάσιο του Γημητρίου, κόληκν ππάιιειν ηνπ Ο.Π.Α., ΓΔ
Γηνηθεηηθνύ-Λνγηζηηθνύ, σο Δπόπηε, ν νπνίνο σο θύξηα θαζήθνληά ηνπ ζα έρεη λα
ειέγρεη θαη λα θαηαγξάθεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ θαηάζηαζε όισλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, λα ελεκεξώλεη ηνλ πληνληζηή ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα όπνηεο βιάβεο
πξνθύπηνπλ ώζηε λα γίλεηαη ε άκεζε απνθαηάζηαζή ηνπο θαη λα ειέγρεη, ζύκθσλα κε ηε
ζύκβαζε, ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνύ, λα έρεη ζηνλ έιεγρό ηνπ ηελ θύιαμε θαη δηαρείξηζε
ησλ θιεηδηώλ, θαζώο θαη λα ζπληάζζεη θάζε κήλα πξσηόθνιιν αλαιώζεσο πιηθώλ
δηαηηζέκελσλ από ηελ απνζήθε θαη λα θαηαγξάθεη ηηο αλάγθεο γηα πξνκήζεηα λέσλ (αξζ.
2 παξ. 2 ηεο σο άλσ ππό (ε) ζρεηηθήο).
(4) Σον κ. Καραχάλιο Νικόλαο του Αθανασίου, ππάιιειν κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ
ηνπ Ο.Π.Α., ΓΔ Σερληθώλ,

σο επόπηε, κε θύξην θαζήθνλ ηνπ, ηνλ έιεγρν ησλ

εγθαηαζηάζεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πληνληζηή ηεο
Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηηο όπνηεο βιάβεο πξνθύπηνπλ θαζώο θαη ηνπ Σκήκαηνο
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Δπηκειεηείαο πνπ ζα θξνληίδεη γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζή ηνπο. Δπηπιένλ ζα
επηζεσξεί θαη ζα θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ςπθηηθώλ κεραλεκάησλθιηκαηηζηηθώλ (αξζ. 2 παξ. 5 ηεο σο άλσ ππό (ε) ζρεηηθήο).
(5) Σνλ κ. Κιντή Γεώργιο του Νικολάου, ππάιιειν ΙΓΑΥ, ΣΔ Μεραληθώλ, σο
Ηιεθηξνιόγν-πληεξεηή, κε θύξην θαζήθνλ ηνπ λα επηζεσξεί θαη λα ζπληεξεί ηηο
ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο (αξζ. 2 παξ. 6 ηεο σο άλσ ππό (ε) ζρεηηθήο),
(6)

Σνλ κ. Βλάχο Παναγιώτη του Γεωργίου, ππάιιειν ΙΓΑΥ ηνπ Ο.Π.Α., ΓΔ

Σερληθώλ, κε θύξηα θαζήθνληα ηε ζπλδξνκή ζε ζέκαηα επνπηείαο θαη ζπληήξεζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (αξζ. 2 παξ. 2.1 ηεο σο άλσ ππό
(ε) ζρεηηθήο)
(7) Σνλ θ. Μακρή Δυάγγελο του Νικολάου, κηζζσηό ζύκβαζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, κε
θύξηα θαζήθνληα ηε ζπλδξνκή ζε ζέκαηα επνπηείαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (αξζ. 2 παξ. 7 ηεο σο άλσ ππό (ε) ζρεηηθήο)
(8) Σελ θ. Παπαζαχαρία Παρασκευή του Παναγιώτη, ππάιιειν ΙΓΑΥ ηνπ Ο.Π.Α. ΤΔ
Δπηκειεηώλ, κε θύξηα θαζήθνληα ηε ζπλδξνκή ζε ζέκαηα επνπηείαο θαη ζπληήξεζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. (αξζ. 2 παξ. 7 ηεο σο άλσ ππό
(ε) ζρεηηθήο) θαη
(9) Σον εκάστοτε συνεργάτη πδξαπιηθό, κε θύξην θαζήθνλ ηνπ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
όπνησλ βιαβώλ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ησλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (ύδξεπζε,
απνρέηεπζε). (αξζ. 2 παξ. 4 ηεο σο άλσ ππό (ε) ζρεηηθήο)
Σα κέιε θαη ε πληνλίζηξηα ηεο Οκάδαο αλαιακβάλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο από ηελ
επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο παξνύζαο πξάμεο ζε έθαζηνλ απηώλ.

Ο ΠΡΤΣΑΝΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΑΣΙΟ
Καζεγεηήο
Κοινοποίηση:
- Γξακκαηέα Ο.Π.Α.
- Δλδηαθεξνκέλνπο
3

