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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για 
την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες 
κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», προεκτιµώµενης  αµοιβής 445.840,03 € (πλέον 
Φ.Π.Α.). 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

6. Το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και την αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

7. Την αρ. πρωτ. 81893/2259/11-11-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης ύψους 550.000,00 €, σε βάρος της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 
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2010ΜΠ01830001, για την εκπόνηση της µελέτης που αναφέρεται στο θέµα, και ορίστηκε 
ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η ∆/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ως 
Προϊσταµένη Αρχή η Οικονοµική Επιτροπή. 

8. Την αριθµ. 34/1006/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού της µελέτης του θέµατος, σύµφωνα και 
µε την αριθµ. 12/18-11-2011 (Θέµα 1ο) Πράξη του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων, µε την οποία γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης προκήρυξης του 
σταδίου (προµελέτης) της ανωτέρω µελέτης, µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 
του Ν. 3316/2005 χωρίς να προηγηθεί το στάδιο των προκαταρκτικών µελετών, διότι 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ. 5β και 5γ του Ν. 
3316/2005. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 7276/786/24-01-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ 7335/354/24-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
την οποία εισηγείται τη συγκρότηση  της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού 
ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, Α) από τους υπαλλήλους της 
∆.Τ.Ε./Π.Η. που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους 
στην Επιτροπή διαγωνισµού του έργου όπως προέκυψαν µετά από τη διενεργηθείσα 
από την Υπηρεσία κλήρωση, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 19-01-2012 Πρακτικό που 
επισυνάπτεται στην εισήγηση και Β) από τους εκπροσώπους του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµατος Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν µε το µε αρ. πρωτ. 
2494/15-12-2011 έγγραφό του,  που επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 3/87/30-01-2012) 

Α.  Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης 
της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. 
Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 
2010ΜΠ01830001, προεκτιµώµενης  αµοιβής 445.840,03 € (πλέον Φ.Π.Α.):  Α) από 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που πληρούν τις 
προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή διαγωνισµού 
της µελέτης, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η. κλήρωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της ∆ιοίκησης» και την αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 
2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται στο από 19-01-2012 Πρακτικό που 
συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
και ενιαίο µέρος αυτής και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – 
Τµήµατος Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν µε το µε αρ. πρωτ. 2494/15-12-2011 έγγραφό του,  

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

1. Σιαµόπουλος Γρηγόριος του Χριστοφόρου, µε Α.∆.Τ. Χ 867311 Χηµικός Μηχανικός ΠΕ 
στη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ως Πρόεδρος, µε αναπληρώτριά του 
την Αλεξίου Καλλιόπη του Ελευθερίου, µε Α.∆.Τ. ΑΙ 251910 Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ στη 
∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

2. Συλάκος Γεώργιος του Κων/νου, µε Α.∆.Τ. Φ 460719 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον Βρέλλη Πέτρο 
του Γεωργίου, µε Α.∆.Τ. ΑΖ 742947 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ στη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και  

3. Τσιότα Κωνσταντία του Παύλου, µε Α.∆.Τ. Μ. 781148, Μηχανολόγος Μηχανικός, 
εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµατος Ηπείρου ως µέλος,  µε 
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αναπληρωτή της τον Βάγγη Παύλο του Γεωργίου, µε Α.∆.Τ. Λ 512537 Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό. 

Β. Ορίζει γραµµατέα της Επιτροπής την Ελένη Σαµαρά του Αλεξάνδρου, µε Α.∆.Τ. ΑΗ 
238620, ∆ιοικητικός ∆Ε, υπάλληλος στη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
αναπληρώτριά της την Ιφιγένεια Σαράκη του Αναστασίου, µε Α.∆.Τ. 379081, ∆ιοικητικός 
∆Ε υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. 

Γ. Καθορίζει σε είκοσι (20), τον µέγιστο αριθµό των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της. 

 
Ο ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», θα διεξαχθεί στα Γραφεία 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, την Τρίτη 07 Φεβρουαρίου 2012 και 
ώρα 11,00 π.µ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
34/1006/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας ότι διαφωνεί 
επί της ουσίας για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος, υποστηρίζοντας τη θέση της 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία κατέθεσε ολοκληρωµένη 
πρόταση για τη διαχείριση των αποβλήτων, στη σχετική αριθµ. 2/4/31-1-2011 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία είναι η εξής: «Το πρόβληµα των απορριµµάτων 
µπορεί να αντιµετωπιστεί ολοκληρωµένα µόνο µέσα από ένα Εθνικό Σχέδιο ασφαλούς 
διαχείρισης των αποβλήτων που θα εκπονείται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, µε βάθρο το 
δηµόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των αποβλήτων, µε κεντρικούς 
δηµόσιους πόρους και µε προτεραιότητες: 
• Την  πρόληψη παραγωγής απορριµµάτων. 
• Την προώθηση της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή. 
• Την ορθολογική µεταφορά µέσω σταθµών µεταφόρτωσης.  
• Την πλήρη αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωµατερών. 
• Την επιλογή κατάλληλου µίγµατος σύγχρονων µεθόδων επεξεργασίας. 
• Την κατάλληλη χωροθέτηση των σχετικών υποδοµών. 
 Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνονται φυσικά µε γνώµονα τις λαϊκές ανάγκες. Η 
ανέγερση των απαραίτητων εγκαταστάσεων να γίνεται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα 
κατασκευών που θα υλοποιεί τα αναγκαία δηµόσια έργα υποδοµής. Αντίστοιχη 
εξειδίκευση να γίνει σε Περιφερειακό Επίπεδο.» 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 19 – 01 - 2012  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,   
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης «Μελέτες 
Κατασκευής Μονάδας ΑΣΑ Ηπείρου».  

Σήµερα την 19η Ιανουαρίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 π.µ. , στο γραφείο 343 της ∆.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου  παρουσία των: 

1. Ελένης Ξενάκη, Αν. ∆/ντριας Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
2. Τσώλα Αλεξάνδρας, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπαλλήλου της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 
3. Ελένης Σαµαρά, ∆ιοικητικού ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
διεξήχθη η κλήρωση των δύο (2) εκ των τριών τακτικών και δύο (2) εκ των τριών 
αναπληρωµατικών µελών (τα άλλα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έχουν ορισθεί από το 
ΤΕΕ/Τµ. Ηπείρου), για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης «Μελέτες Κατασκευής Μονάδας ΑΣΑ Ηπείρου», σύµφωνα 
µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) και της ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-
2011 (ΦΕΚ2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφασης του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος αντιστοιχεί 
σε κάθε υπάλληλο που βάσει της από 18-01-2012 κατάστασης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην επιτροπή διαγωνισµού. 

Κληρώθηκαν ως τακτικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. Σιαµόπουλος Γρηγόριος, Χηµικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

β. Συλάκος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

 
Κληρώθηκαν ως αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. Αλεξίου Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρώτρια προέδρου 

β. Βρέλλης Πέτρος, Ηλ/γος Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωµατικό µέλος 

 Ιωάννινα  19 Ιανουαρίου 2012 

 Η Επιτροπή 
 

 1. Ελένη Ξενάκη 

   

 2. Αλεξάνδρα Τσώλα  

   

 3. Ελένη Σαµαρά 
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