
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ.   25 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. 
 

Αριθ. Απόφασης  503/2012 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης 
δημοπρασίας του υποέργου 1 «Εξοπλισμός λειτουργίας ΚΔΑΥ» της πράξης (379438) «Προμήθεια 
εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης», προϋπολογισμού €7.269.300,00. 
 

 
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιουλίου 2012  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  12.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.4591/16-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος 
Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 5) Κωνσταντίνος 
Μιχελής μέλος , 6)Χρήστος Τρέλλης μέλος 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. 
Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1), Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος 
Καβαρατζής  μέλος , οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 503: Εισηγούμενη το δέκατοτέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της 
Π.Α.Μ.Θ.με το υπ΄αριθμ.2219/16/7/2012 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων». 
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, 
Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 
107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις 
αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν.3852/2010». 

5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010. 

6. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θ./Δ/νση Διοίκησης περί ορισμού 
αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 “περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”. 
8. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 “περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις”. 
9. Το Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό 

Δίκαιο», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/00. 
10. Το Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 17/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 
.  

11. Τις διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του 
ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. 
[π.δ. 82/1996 και Ν. 3310/05 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/14-2-05), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 3414/05 
(Φ.Ε.Κ. Α΄279), Κ.Υ.Α. αριθμ.24014/25.11.05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1637) και υπουργική απόφαση 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/ 05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)] . 
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12. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α’ /28-09-1999), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει ιδίως μετά το Ν. 3310/05.  

13. Τον Ν. 1642/86 “περί Φ.Π.Α”. 
14. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 “περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος”. 
15. Το Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

16. Το Π.Δ. 118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου”. 
17. Την αρ.Π1/617/13.3.95 απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου “καθορισμός ποσού του άρθρου 2 του 

Ν.2286/95”. 
18. Τις διατάξεις του Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες δια-τάξεις.» 

Καθώς και από τις ακόλουθες αποφάσεις : 

19. Την υπ’ αριθμ Π1/287/18-2-2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών  Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
περί έγκρισης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών του έτους 2010-2011 στην οποία περιλαμβάνεται 
μέρος της ανωτέρω προμήθειας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,  

20. Την υπ’ αριθμ. Π1/4089/4-11-2011 απόφαση εξαίρεσης από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 
(Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2012, προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά 
προγράμματα. 

21. Ότι με το συγκεκριμένο υποέργο προβλέπεται η προμήθεια και η εγκατάσταση εξοπλισμού συλλογής και 
επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, ήτοι απορριμματοφόρα τύπου πρέσας 16 κ.μ (35 τεμ.), κάδοι 
ανακυκλώσιμων υλικών (4.000 τεμ), σχίστες σάκων (4 τεμ.) 

22. Ότι τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος έχουν συνταχθεί νομότυπα και σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί προμηθειών, από την Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 

23. Την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου του θέματος. 
24. Την αρ. 1965/13-6-2012 απόφαση ορισμού Προϊσταμένης Αρχής την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 

Α.Μ.-Θ. και Διευθύνουσας Υπηρεσίας την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για την 
υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και 
Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης». 

25.  Ότι σύμφωνα με το άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007, οι επιτροπές: 
      (α) η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών αποτελείται από τρία ή πέντε μέλη 
      (β) η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 

παρ.  2 του Ν 2522/1997 αποτελείται από τρία ή πέντε μέλη τα οποία είναι διάφορα από τα μέλη της 
ανωτέρω περίπτωσης (α) και 

      (γ) η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από τρία μέλη  
συγκροτούνται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου για χρονικό διάστημα ενός 
έτους και αποτελούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που 
διενεργεί τον διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και ότι οι επιτροπές αξιολόγησης γνωμοδοτούν 
πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια των 
διαγωνισμών ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Α  
Την έγκριση 
1. Της μελέτης των τευχών δημοπράτησης του υποέργου 1 «Εξοπλισμός λειτουργίας ΚΔΑΥ» της πράξης 
(379438) «Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» προϋπολογισμού 7.269.300,00 € (με Φ.Π.Α) που 
περιλαμβάνουν τα εξής : α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές προδιαγραφές γ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων δ) 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, όπως συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε της 
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
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2.  Της διακήρυξη δημοπρασίας του υποέργου 1 «Εξοπλισμός λειτουργίας ΚΔΑΥ» της πράξης (379438) 
«Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» προϋπολογισμού 7.269.300,00 € (με Φ.Π.Α), με τα παραρτήματα (Α, Β, Γ, 
Δ, και Ε) 
 
3. Την δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
Β 
Τη συγκρότηση των τριών επιτροπών που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης του θέματος ύστερα 
από τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης του άρθρου 2 της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21508/7-11-2011 
Υπουργικής απόφασης ως εξής: 
1) Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών από τρία μέλη εκ των οποίων: 

i. Ένα μέλος από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε. 
ii. Ένα μέλος από την Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου ΤΕ 
iii. Ένα μέλος με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή 

Μηχανολόγου ΠΕ ως πρόεδρος 
2) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και της παραγράφου 2 
του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997) αποτελούμενη από τρία μέλη εκ των οποίων: 

i. Ένα μέλος από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε. (διάφορο από αυτό 
της προηγούμενης επιτροπής) 

ii. Ένα μέλος από τους υπηρετούντες με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε.  της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα ΠΕ 
Μηχανικών ως πρόεδρος 

iii. Ένα μέλος της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ροδόπης ή άλλης υπηρεσίας της Π.Α.Μ-Θ. με ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών 
3) Τριμελή επιτροπή παραλαβής εκ των οποίων  

i. Ένα μέλος από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε. ως πρόεδρος 
ii. Δύο μέλη με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.  

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 : 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

Εγκρίνει : 
Α  
1. Την μελέτη των τευχών δημοπράτησης του υποέργου 1 «Εξοπλισμός λειτουργίας ΚΔΑΥ» της πράξης 
(379438) «Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» προϋπολογισμού 7.269.300,00 € (με Φ.Π.Α) που 
περιλαμβάνουν τα εξής : α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές προδιαγραφές γ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων δ) 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, όπως συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε της 
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
2.  Την διακήρυξη δημοπρασίας του υποέργου 1 «Εξοπλισμός λειτουργίας ΚΔΑΥ» της πράξης (379438) 
«Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» προϋπολογισμού 7.269.300,00 € (με Φ.Π.Α), με τα παραρτήματα (Α, Β, Γ, 
Δ, και Ε). 
3. Την δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
Β 
Τη συγκρότηση των τριών επιτροπών που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης του θέματος ύστερα 
από τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης του άρθρου 2 της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21508/7-11-2011 
Υπουργικής απόφασης ως εξής: 
4) Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών από τρία μέλη εκ των οποίων: 

i. Ένα μέλος από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε. 
ii. Ένα μέλος από την Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου ΤΕ 
iii. Ένα μέλος με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή 

Μηχανολόγου ΠΕ ως πρόεδρος 
5) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και της παραγράφου 2 
του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997) αποτελούμενη από τρία μέλη εκ των οποίων: 
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i. Ένα μέλος από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε. (διάφορο από αυτό 
της προηγούμενης επιτροπής) 

ii. Ένα μέλος από τους υπηρετούντες με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε.  της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα ΠΕ 
Μηχανικών ως πρόεδρος 

iii. Ένα μέλος της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ροδόπης ή άλλης υπηρεσίας της Π.Α.Μ-Θ. με ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών 
6) Τριμελή επιτροπή παραλαβής εκ των οποίων  

i. Ένα μέλος από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε. ως πρόεδρος 
ii. Δύο μέλη με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.  

 
 

 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 503/2012. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 
    ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ , 
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 
 
                                                                     ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ 
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