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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
(1)

Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Στην αριθμ. 2/58852/0004/12.8.2011 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον διορι−
σμό από 25.6.2011 του Γεωργίου Παλαιοδήμου του Θεο−
φάνη (ΑΔΤ Π−671846), σε θέση μετακλητού διοικητικού 
υπαλλήλου του Πολιτικού Γραφείου του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, του οποίου 
ορίζεται Διευθυντής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 281/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./25.8.2011, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο:
[...] διορίζεται από 17.6.2011, ημερομηνία ανάληψης υπη−

ρεσίας [...],
στο ορθό:
[...] διορίζεται από 25.6.2011, ημερομηνία ανάληψης 

υπηρεσίας [...] .

   Στην αριθμ. 2/58855/0004/12.8.2011 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον διορισμό 
της Μαρίας Φωκιανού του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ 624034) στο 
Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι−
κών Φίλιππου Σαχινίδη, σε θέση μετακλητής διοικητικής 

υπαλλήλου με βαθμό Β’ κατηγορίας ΠΕ, από 25.6.2011 που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 281/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./25.8.2011, γίνεται η 
εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο:
Με την αριθμ. 8855/0004/12.8.2011 απόφαση του Ανα−

πληρωτή Υπουργού Οικονομικών [...],
στο ορθό:
Με την αριθμ. 2/58855/0004/12.8.2011 απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών [...] 

 (Από το Υπ. Οικονομικών)

 F 

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
(2)

 Με την Π7Κ99β−38563/1.9.2011 απόφαση του Υπουργού 
Εξωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη 74§9 
του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού 
του Υπουργείου Εξωτερικών”» (ΦΕΚ 117/Α΄/5.6.2007), όπως 
αυτή αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 41§18γ 
του Ν. 3712/2008 «Οργάνωση του συστήματος επίσημης 
μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο 
Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 225/Α΄/5.11.2008), αίρεται από 17.6.2011 η 
απόσπαση της Άννας Κόρκα του Ιωάννου, ΑΔΤ Χ 548163, 
υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργεί−
ου Εξωτερικών με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α’, ως 
διπλωματικής συμβούλου στον Υπουργό Επικρατείας, 
λόγω αποδοχής της παραίτησης του Χαράλαμπου Πα−
μπούκη από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ 
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2022 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

(3)
Αριθμ. οικ. 150866
   Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου με ανοικτή διαδικασία για την εκπόνηση 
της μελέτης «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης και 
υποβοήθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην 
Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την Αξιολό−
γηση και τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας». 
Προϋπολογισμού 999.255,14 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ της ΣΑΕ 075/8. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 63/05 (ΦΕΚ 98/τ.A΄/22.04.05) Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργα−
να», όπως ισχύει σήμερα.

2. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
21 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘’περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβά−
σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

4. Το Ν. 3199/03 «Προστασία και διαχείριση των υδά−
των – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000» σε συνδυασμό με την κοινή υπουργική 
απόφαση οικ.49139/2005 «Οργάνωση της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως συμπληρώθηκε με 
την κοινή υπουργική απόφαση 7575/24.02.2010.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι−
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/τ. Α΄/09.03.1999) και ιδιαίτερα τα άρθρα 13 έως 15 
για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της 
Επιτροπής.

6. Το Νόμο 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονο−
μίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσι−
ονομικής κρίσης», σχετικά με τις αμοιβές συλλογικών ορ−
γάνων (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ).

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010), «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα διαύγεια’’ 
και άλλες διατάξεις».

8. Την με αρ. Ε.Γ.Υ./ οικ. 150738//27−07−2011 απόφαση 
Yπουργού Π.Ε.Κ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν, η προκήρυ−
ξη της μελέτης «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης και 
υποβοήθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην 
Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την Αξιολόγηση 
και τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας». τα συμβα−
τικά τεύχη του διαγωνισμού, όπως αυτά συντάχθηκαν 
από την Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. και 
ορίστηκαν ως Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Υποστήριξης 

και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. και ως Διευθύνουσα Υπηρε−
σία η Δ/νση Παρακολούθησης της Ε.Γ.Υ. καθώς και η 
σχετική πίστωση.

9. Την περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού 
η οποία απεστάλη ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 
29−07−2011 από την Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης 
της Ε.Γ.Υ. και δημοσιεύτηκε στις 02/08/2011.

10. Την περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού 
ανάθεσης της μελέτης, η οποία απεστάλη για δημοσίευ−
ση στο Εθνικό Τυπογραφείο, στον Ελληνικό Τύπο και στο 
Τ.Ε.Ε. με τα οικ.150762/29/07/2011, οικ.150763/29/07/2011 
και οικ.150765/29/07/2011 έγγραφα της Δ/νσης Υποστή−
ριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. αντίστοιχα.

11. Την υπ’ αριθμ. 52196/13.12.2010 (ΦΕΚ 1921 Β) από−
φαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Εξουσιοδότηση υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» της Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής… », όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθ. Υ.Α 34422/29/07/2011 Φ.Ε.Κ. 1731 
Β΄/03/08/2011.

12. Το με αρ. πρωτ. 16756 /31−08−2011 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. 
με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής 
του στην επιτροπή διαγωνισμού.

Και επειδή
α) Ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης του 

θέματος έχει ορισθεί να γίνει την 13/09/2011.
β) Η προς ανάθεση σύμβαση κρίνεται πολύπλοκη, 

απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία και η προς συγκρότηση 
Επιτροπή Διαγωνισμού είναι σκόπιμο να αποτελείται 
κατ’ εξαίρεση από πέντε (5) μέλη, σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 21 του Ν. 3316/2005, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανά−
δειξη αναδόχου με ανοικτή διαδικασία για την εκπόνη−
ση της μελέτης, Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης και 
υποβοήθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην 
Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την Αξιολόγη−
ση και τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας». που 
αποτελείται από τους: 

Τακτικά μέλη:
 α) Γεώργιο Κόκκινο του Νικολάου, ΠΕ Πολιτικών Μη−

χανικών με Α΄ βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΒ330764), ως 
πρόεδρο.

 β) Χρήστο Καστρινέλλη του Χρυσοστόμου, ΠΕ Χη−
μικών Μηχανικών με ΣΑΧ στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Ν 233133), 
ως μέλος.

γ) Θεόδωρο Πλιάκα του Nικολάου, ΠΕ Χ.Β.Φ.Φ με Α΄ 
βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΙ 003211), ως μέλος.

δ) Παναγιώτα Πούλου του Χρήστου, ΠΕ Χημικών Μηχα−
νικών με ΣΑΧ και Α΄ βαθμό στην Ε.Γ.Υ ( Α.Δ.Τ. Ξ297221), 
ως μέλος.

ε) Γιαννούλη Νικόλαο του Κών/νου Πολιτικό − Μηχανικό 
(Α.Δ.Τ. Ρ990036), ως εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. 

Με αναπληρωματικά μέλη, τους:
α) Μαρία Γκίνη του Θεοδώρου, ΠΕ Τοπογράφων Μηχα−

νικών−MSc Υδρολολογίας με Α΄ βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. 
Ν 145357) αποκλειστικά, ως αναπληρώτρια Πρόεδρου.

β) Χρυσούλα Νικολάρου του Ιωάννη, ΠΕ Γεωπόνων με 
Β΄ βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ Χ658683), ως μέλος.

γ)   Αρβανιτίδη Γεώργιο του Νικολάου, ΠΕ Χ.Β.Φ.Φ. με Α’ 
βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΒ 330764), ως μέλος.

δ) Χριστίνα Ανδρικοπούλου του Ευσταθίου του κλάδου 
ΠΕ Βιολόγων στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Ι 065322), ως μέλος.
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ε) Δήμα Δημήτριο του Θεόδωρου, Αγρονόμο−Τοπογρά−
φο Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 675128), 
ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ,

που αναπληρούν κατά τη σειρά που διορίζονται οποια−
δήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσι−
άζουν ή κωλύονται (εκτός από τον εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. 
ο αναπληρωτής του οποίου είναι καθορισμένος).

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελέσει η Χρι−
στίνα Κωτσάκη του Κων/νου ΔΕ Διοικητικών − Λογι−
στικών στην Ε.Γ.Υ. με Α΄ βαθμό και (Α.Δ.Τ. Ν047314) με 
αναπληρωτή τον Χρήστο Δημόπουλο του Γεωργίου ΔΕ 
Διοικητικών − Λογιστικών στην Ε.Γ.Υ. με Α΄ βαθμό και 
(Α.Δ.Τ. Ξ 530562).

2. Η Επιτροπή θα συνέλθει, με μέριμνα του Προέδρου 
της στα γραφεία της Ε.Γ.Υ. στον 10ο όροφο της οδού 
Ιατρίδου 2 και Κηφισσίας 124 στους Αμπελόκηπους, 
στην Αθήνα, ημέρα Τρίτη 13−09−2011 και ώρα 10:00 π.μ., 
προκειμένου να παραλάβει τους φακέλους συμμετοχής 
των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4 της Προκήρυξης και να διεξάγει τη διαδικασία 
του διαγωνισμού, όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά 
άρθρα της Προκήρυξης.

3. Στα μέλη της Επιτροπής και στην γραμματέα δεν 
καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση 
σύμφωνα με το Νόμο 3833/15−03−2010, άρθρο 7, παράγρ. 
1, «Προστασία της εθνικής οικονομίας−Επείγοντα μέ−
τρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», 
με εξαίρεση τους ιδιώτες μέλη της επιτροπής, στους 
οποίους καθορίζεται αποζημίωση ίση με 40 ευρώ/συνε−
δρίαση και μέχρι σαράντα (40) συνεδριάσεις ετησίως. 
Η αμοιβή αυτή θα βαρύνει το έργο Τεχνικός Σύμβουλος 
υποστήριξης και υποβοήθησης της Ειδικής Γραμματεί−
ας Υδάτων στην Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 
για την Αξιολόγηση και τη Διαχείριση των Κινδύνων 
Πλημμύρας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

-
Αριθμ. οικ. 150865   
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου με ανοικτή διαδικασία για την εκπόνηση 
της μελέτης «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημ−
μύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου. Εφαρμογή της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» της ΣΑΕ 075/8, προϋπολογι−
σμού 439.915,16 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 63/05 (ΦΕΚ 98/τ.A΄/22.04.05) Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργα−
να», όπως ισχύει σήμερα.

2. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
21 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘’περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβά−

σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

4. Το Ν. 3199/03 «Προστασία και διαχείριση των υδά−
των – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000» σε συνδυασμό με την κοινή υπουργική 
απόφαση οικ.49139/2005 «Οργάνωση της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο−
ταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως συμπληρώθηκε με 
την κοινή υπουργική απόφαση7575/24.02.2010.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι−
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/τ. Α΄/09.03.1999) και ιδιαίτερα τα άρθρα 13 έως 15 
για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της 
Επιτροπής.

6. Το Νόμο 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονο−
μίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσι−
ονομικής κρίσης», σχετικά με τις αμοιβές συλλογικών ορ−
γάνων (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ).

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010), «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα διαύγεια’’ 
και άλλες διατάξεις».

8. Την με αρ. Ε.Γ.Υ./ οικ. 150737//27−07−2011 απόφαση 
Yπουργού Π.Ε.Κ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν, η προκήρυ−
ξη της μελέτης Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
Λεκάνης Απορροής π. Έβρου. Εφαρμογή της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ» τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, όπως 
αυτά συντάχθηκαν από την Δ/νση Υποστήριξης και Ανά−
πτυξης της Ε.Γ.Υ. και ορίστηκαν ως Προϊσταμένη Αρχή 
η Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. και ως 
Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/νση Παρακολούθησης της 
Ε.Γ.Υ. καθώς και η σχετική πίστωση.

9. Την περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού 
η οποία απεστάλη ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 
29−07−2011 από την Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης 
της Ε.Γ.Υ. και δημοσιεύτηκε στις 02/08/2011.

10. Την περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού 
ανάθεσης της μελέτης, η οποία απεστάλη για δημοσίευ−
ση στο Εθνικό Τυπογραφείο, στον Ελληνικό Τύπο και στο 
Τ.Ε.Ε. με τα οικ.150759/29/07/2011, οικ.150757/29/07/2011 
και οικ.150798/29/07/2011 έγγραφα της Δ/νσης Υποστή−
ριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. αντίστοιχα.

12. Την υπ’ αριθμ. 52196/13.12.2010 (ΦΕΚ 1921 Β) από−
φαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Εξουσιοδότηση υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» της Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής… », όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθ. Υ.Α. 34422/29/07/2011 Φ.Ε.Κ. 1731 
Β΄/03−08−2011.

13. Το με Aρ. Πρωτ.16696 /31−08−2011 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. 
με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής 
του στην επιτροπή διαγωνισμού.

Και επειδή:
α) Ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης του 

θέματος έχει ορισθεί να γίνει την 15−09−2011.
β) Η προς ανάθεση σύμβαση κρίνεται πολύπλοκη, 

απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία και η προς συγκρότηση 
Επιτροπή Διαγωνισμού είναι σκόπιμο να αποτελείται 
κατ’ εξαίρεση από πέντε (5) μέλη, σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 21 του Ν. 3316/2005, αποφασίζουμε:
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1. Συγκροτούμε Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδει−
ξη αναδόχου με ανοικτή διαδικασία για την εκπόνηση 
της μελέτης, «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
Λεκάνης Απορροής π. Έβρου. Εφαρμογή της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ» που αποτελείται από τους: 

Τακτικά μέλη:
α) Μαρία Γκίνη του Θεοδώρου, ΠΕ Τοπογράφων Μη−

χανικών−MSc Υδρολολογίας με Α΄ βαθμό στην Ε.Γ.Υ. 
(Α.Δ.Τ. Ν 145357), ως Πρόεδρο.

β) Χρυσούλα Νικολάρου του Ιωάννη, ΠΕ Γεωπόνων με 
Γ΄ βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Χ 658683), ως μέλος.

γ)   Αρβανιτίδη Γεώργιο του Νικολάου, ΠΕ Χ.Β.Φ.Φ. με Α’ 
βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΒ 330764), ως μέλος.

δ) Χρήστο Καστρινέλλη του Χρυσοστόμου, ΠΕ Χη−
μικών Μηχανικών με ΣΑΧ στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Ν 233133), 
ως μέλος.

ε) Λάλα Χρήστο του Φωτίου Αγρονόμο – Τοπογράφο 
Μηχανικό (Α.Δ.Τ. ΑΙ 573705), ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. 

Με αναπληρωματικά μέλη, τους:
α) Παντελή Παντελόπουλο του Δημητρίου, ΠΕ Πο−

λιτικών Μηχανικών με Α΄ βαθμό στην Ε.Γ.Υ. ( Α.Δ.Τ. 
ΑΗ030444) αποκλειστικά ως αναπληρωτή προέδρου.

β) Γεώργιο Κόκκινο του Νικολάου, ΠΕ Πολιτικών Μη−
χανικών με Α΄ βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΒ330764) ως 
Μέλος.

γ) Χριστίνα Ανδρικοπούλου του Ευσταθίου του κλάδου 
ΠΕ Βιολόγων στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Ι 065322) ως μέλος.

δ) Παναγιώτα Πούλου του Χρήστου , ΠΕ Χημικών Μη−
χανικών με ΣΑΧ στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Ξ 297221), ως μέλος.

ε) Γλέζο Φλώρο του Εμμανουήλ Πολιτικό Μηχανικό 
(Α.Δ.Τ Χ182511) ως εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε.,

που αναπληρούν κατά τη σειρά που διορίζονται οποια−
δήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσι−
άζουν ή κωλύονται (εκτός από τον εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. 
ο αναπληρωτής του οποίου είναι καθορισμένος).

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελέσει η Χρι−
στίνα Κωτσάκη του Κων/νου ΔΕ Διοικητικών − Λογι−
στικών στην Ε.Γ.Υ. με Α΄ βαθμό και (Α.Δ.Τ. Ν047314) με 
αναπληρωτή τον Χρήστο Δημόπουλο του Γεωργίου ΔΕ 
Διοικητικών − Λογιστικών στην Ε.Γ.Υ. με Α΄ βαθμό και 
(Α.Δ.Τ. Ξ 530562).

2. Η Επιτροπή θα συνέλθει, με μέριμνα του Προέδρου της 
στα γραφεία της Ε.Γ.Υ. στον 10ο όροφο της οδού Ιατρίδου 2 
και Κηφισσίας 124 στους Αμπελόκηπους, στην Αθήνα, ημέρα 
Πέμπτη 15−09−2011 και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να πα−
ραλάβει τους φακέλους συμμετοχής των διαγωνιζομένων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Προκήρυξης 
και να διεξάγει τη διαδικασία του διαγωνισμού, όπως αυτή 
περιγράφεται στα σχετικά άρθρα της Προκήρυξης.

3. Στα μέλη της Επιτροπής και στην γραμματέα δεν 
καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση 
σύμφωνα με το Νόμο 3833/15−03−2010, άρθρο 7, παράγρ. 
1, «Προστασία της εθνικής οικονομίας−Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», με 
εξαίρεση τους ιδιώτες μέλη της επιτροπής, στους οποί−
ους καθορίζεται αποζημίωση ίση με 40 ευρώ/συνεδρίαση 
και μέχρι σαράντα (40) συνεδριάσεις ετησίως. Η αμοιβή 
αυτή θα βαρύνει το έργο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου. Εφαρμογή της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ» της ΣΑΕ 075/8.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
 F  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

(4)
Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στην αριθμ. πρωτ. Φ.908/94039/Η/18.8.2011 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 284/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.8.2011 
διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «Με την Φ.908/94059/Η/18.2011 από−
φαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων...., αποσπάται στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γεώργιου Καλα−
ντζή, η Αλεξάνδρα Κατσιμπούλα του Ιωάννη....», 

στο ορθό: «Με την Φ.908/94039/Η/18.8.2011 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.... αποσπάται από 1.8.2011 στο Γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γεώργιου 
Καλαντζή, η Αλεξάνδρα Κατσιμπούλα του Ιωάννη.....». 

 (Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων)  
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