Έπαυλη Καζούλη, λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά
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Κηφισιά,
22-03-2019
Αρ. Πρωτ. ΕΚΠΑΑ:
681

για τη συγκρότηση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

α) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών,
β) της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων και
γ) της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής,
στο πλαίσιο διαδικασιών διεξαγωγής συνοπτικών διαγωνισμών των έργων με τίτλο: «Σύμβουλος
τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης του σχεδίου “ Protecting European Biodiversity from Invasive
Alien Species (INVALIS)” στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE» και «Υποστηρικτικές
δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής
έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP)».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου
221 (Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρείας και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη»
(Α΄ 207).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 325/2000, «Οργάνωση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης» και ειδικότερα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4 (Α΄ 266).
6. Την υπ’ αριθμ 4466/2004 ΥΑ «Εσωτερικός κανονισμός διάρθρωσης και λειτουργίας του Εθνικού
Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) και κανονισμός κατάστασης
προσωπικού».(Β΄ 209)
7. Την υπ’ αριθμ. 25200/2011 ΚΥΑ «Συγχώνευση φορέων εποπτευόμενων από τον Υπουργό ΠΕΚΑ»
(Β’ 2612)
8. Την υπ’ αριθμ. 12935/2015 ΚΥΑ «Επανασύσταση του ΙΓΜΕ και Μετονομασία του ΕΚΒΑΑ» (Β’ 1247)
9. Την υπ’ αριθμ. 21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 2540).
10. Το με Α.Π: ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/23550/3158/14-3-2019 “Διάθεση υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στο «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΕΚΠΑΑ) για τις
διαδικασίες διενέργειας των επικείμενων συνοπτικών διαγωνισμών δύο (2) έργων του εν λόγω
Φορέα» έγγραφο της Γενικής Γραμματείας ΥΠΕΝ”.
Ανακοινώνεται ότι στις 26/3/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 π.μ. θα διενεργηθεί δημόσια
μερική κλήρωση από το ΕΚΠΑΑ, μεταξύ του προσωπικού των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κλάδου/ειδικότητας ΠΕ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ειδικότητα ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) και
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, που διατέθηκαν από το ΥΠΕΝ για τη συγκρότηση: α) της επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, β) της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων και γ) της
επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής, στο πλαίσιο διαδικασιών διεξαγωγής συνοπτικών διαγωνισμών
των έργων με τίτλο: «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης του σχεδίου “ Protecting
European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS)” στο πλαίσιο του προγράμματος
INTERREG EUROPE» και «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων
ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης

απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού

Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC)
και της διεθνούς σύμβασης LRTAP).
Η κλήρωση θα διενεργηθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011
και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Αμαλιάδος 17 – 1ος
όροφος- γραφείο 122), από τον Πέτρο Βαρελίδη, Διευθυντή του ΕΚΠΑΑ, παρουσία των υπαλλήλων
που διατέθηκαν από το ΥΠΕΝ στο ΕΚΠΑΑ για τη διενέργεια της κλήρωσης:
1. Ειρήνης Αναστασίου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
2. Σταυρούλας Ασημακοπούλου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
Σε περίπτωση απουσίας του κ. Πέτρου Βαρελίδη, η κλήρωση θα διεξαχθεί από την κ. Ζωή Βροντίση,
Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΚΠΑΑ, και σε περίπτωση απουσίας υπαλλήλου εκ των ανωτέρω
αναφερόμενων, στην κλήρωση συμμετέχουν κατά σειρά προτεραιότητας οι:
1. Ιωάννη Δερέμπεη, Υπάλληλος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ
2. Ζωή Τσιλογιάννη, Υπάλληλος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:
Μέλη Επιτροπής Κλήρωσης
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