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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 25-2-2015
Αρ.Πρωτ.: οικ.8323

Ταχ.∆/νση:
Αµαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας: 11523
Πληροφορίες Ε. Γιαννή
Τηλέφωνο
213 1515 147
FAX
210 6461525
e-mail:
ch.koromila@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ:

Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισµού µελών συλλογικού οργάνου

Σχετικά:
α) Άρθρο 38 του Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
β) Άρθρο 26 του 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α΄) “Συνταξιοδοτικές Ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρείας και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015”
γ) Την υπ’ αριθµ. 21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
δ) Την υπ’ αριθµ. 52398/10-11-2014 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γενικούς Γραµµατείς και τον Ειδικό
Γραµµατέα καθώς και στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων,
Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής» (Β’ 3042).
Ανακοινώνεται ότι στις 27/2/2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 θα διενεργηθούν δηµόσιες µερικές
κληρώσεις από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.), µεταξύ των υπαλλήλων της υπηρεσίας µας και των υπηρεσιών του
Υ.Π.Α.Π.ΕΝ που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις συµµετοχής για την συγκρότηση Επιτροπών :
Α. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

1) Προµήθειας υλικών καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών για όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ.
2) Επιλογή αναδόχου ή αναδόχων στο πλαίσιο του υποέργου 5: «∆ράσεις ευαισθητοποίησης / ενηµέρωσης του
κοινού και αρµόδιων φορέων, µε ίδια µέσα για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
(περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή, ενέργεια, χωροταξία και αστικό περιβάλλον) για τα έτη 2012-2015» του έργου
«Ενηµέρωση & Ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά θέµατα και για θέµατα εφαρµογής των πολιτικών
του ΥΠΕΚΑ» (Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»).
Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1) Παραλαβής πετρελαίου, υλικών αναλωσίµων & µη, καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών για τις
υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ .
2) Παραλαβής πετρελαίου, υλικών αναλωσίµων & µη, καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών για τις
υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ που στεγάζονται στο κτίριο της Πατησίων 147.
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3) Παραλαβής πετρελαίου, υλικών αναλωσίµων & µη, καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών για τις
υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος και τις υπηρεσίες
του ΥΠΑΠΕΝ που στεγάζονται στα κτίρια του Υπουργείου στην Αµυγδαλέζα και στα Ιλίσια.
4) Παραλαβής υλικών αναλωσίµων & µη, καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών για τις υπηρεσίες των
Γενικών ∆ιευθύνσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΑΠΕΝ.
5) Παραλαβής καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, εργασιών συντήρησης- επισκευής & λοιπών υπηρεσιών
που αφορούν τα αυτοκίνητα του ΥΠΑΠΕΝ.
6) Παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων του υποέργου 5: «∆ράσεις ευαισθητοποίησης /
ενηµέρωσης του κοινού και αρµόδιων φορέων, µε ίδια µέσα για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής του
Υ.Π.Ε.Κ.Α. (περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή, ενέργεια, χωροταξία και αστικό περιβάλλον) για τα έτη 2012-2015»
του έργου «Ενηµέρωση & Ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά θέµατα και για θέµατα εφαρµογής των
πολιτικών του ΥΠΕΚΑ» (Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»)
Οι κληρώσεις θα διενεργηθούν µε χρήση εφαρµογής Η/Υ σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και τις
ερµηνευτικές εγκυκλίους στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (Αµαλιάδος 17- 1ος όροφος).
Οι κληρώσεις θα διενεργηθούν από τους:
1. Κοροµηλά Χρυσούλα, Προϊστάµενη Τµήµατος Οργάνωσης, Ποιότητας & Αποδοτικότητας
2. Σκουνάκη Ιωάννα, Προϊστάµενη Τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού
3. Πολίτη Βησσαρία, Υπάλληλος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΘΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Μέλη Επιτροπής Κλήρωσης
2. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών /
Τµήµα Γ΄
3. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών /
Τµήµα Β΄
4. Χρονολογικό Αρχείο

