
       

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του  

    Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 

    2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

    Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, η οποία θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον 

έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη 

βάσει των σχετικών παραδοτέων του υποέργο 6 με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

(ΠΕΑ)» - υποέργο 6 της πράξης [373873] με τίτλο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ”.   

 

 Γνωστοποιούμε ότι η Υπηρεσία μας θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης 

για τον ορισμό των υπηρεσιακών μελών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις 

συμμετοχής και συγκεκριμένα των δύο τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την 

συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, των υπηρεσιών με τίτλο:   

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)» υποέργο 6 της πράξης [373873] με τίτλο 

“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ”. 

 

την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος 

Περιβάλλοντος στην Ανδρόγεω & Πλατεία Καλλεργών γωνία, 3ος όροφος.    

 Η κλήρωση θα διεξαχθεί από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας, που 

κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας, 

όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και θα γίνει με ευθύνη της επιτροπής η οποία 

αποτελείται από τα κάτωθι μέλη: 

 

α) Φωτάκης Εμμανουήλ, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος.    

β) Σκαρβελάκης Εμμανουήλ, Υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

γ) Μαυρομάτη Αδαμαντία, Υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος.       

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Ηρακλείου Κρήτης (www.heraklion.gr). 

 

 
                                             Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 

 

 

                                              ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΩΤΑΚΗΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Πληροφορίες: Α.Μαυρομάτη 

Τηλ.: 281 340 9206 

Fax:  2810229207 

 

 
Ηράκλειο,  24/11/2015 
 

 
Aρ. Πρωτ.: 158281/24-11-15 
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