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Του  Πρακτικού αριθ. 8/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης 149/2020 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης του χρόνου υποβολής προσφορών αναφορικά με τον 
διαγωνισμό «Ενέργειες Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 83584). 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 25 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 770/21-2-2020 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πολίτης Αλέξιος Προεδρεύων της Οικονομικής 
Επιτροπής, 2) Ευφραιμίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης μέλος 3) Παπαδόπουλος Γεώργιος 
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) Ναλμπάντης Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 5) 
Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 6) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 7) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 8) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος,  9) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και  10) Γρανάς Αρχέλαος μέλος 
    Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Πέτροβιτς Δημήτριος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο οποίος 
απουσίαζε  για υπηρεσιακούς λόγους 2) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, οι οποίος απουσίαζε αν και 
κλήθηκε νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο Προεδρεύων της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα εκτός 
ημερησίας διάταξης. 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 149 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης 
,Απασχόλησης , Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε Ροδόπης  με το υπ’ αριθμ. οικ..80/24-2-20 έγγραφό της, 
έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
 
Η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού, έχοντας υπόψη :  
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α’/07-06-2010),όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει 
2) Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 237/Α’/27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3) Την υπ’ αριθμ. 2767 / 09-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΥΖΡ7ΛΒ-0ΞΥ) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας : 2 «Βελτίωση 
της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Δράση 6γ.12.3 
«Αναβάθμιση / Ενίσχυση τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» 

4) Την υπ’ αριθμ. 179 / 29-11-2018 (ΑΔΑ:6Ω137ΛΒ-ΠΚ9) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «Έγκριση υποβολής πρότασης έργου (πράξης) Τουριστικής 
Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για ένταξη στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», Δράση 6γ.12.3 
«Αναβάθμιση / Ενίσχυση Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Α.Μ.Θ.», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 
2767 / 09-08-2018 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» 

5) Την υπ΄αριθ.οικ.52/22-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΤΛ7ΛΒ-ΒΤ2) απόφαση συγκρότησης ομάδων έργου για την 
υποβολή και υλοποίηση σχετικών με θέματα τουρισμού προτάσεων στο πλαίσιο    του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 

ΑΔΑ: 6Π9Δ7ΛΒ-ΩΚΝ



6) Το υπ’ αριθμ. 4078/02-04-2019 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) «Παροχή 
Σύμφωνης γνώμης για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» 
Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης 
επιχειρήσεων και ατόμων»  

7) Το υπ’ αριθμ. 8454/28-05-2019 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης «Σχετικά με την προέγκριση τεχνικού δελτίου με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ» που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης ΑΜΘ14 του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020» 

8) Την υπ’ αριθμ. 4014/08-10-2019 (ΑΔΑ:6ΠΑΤ7ΛΒ-ΦΗΠ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «Ένταξη της πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5042070 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» 

9) Την υπ’ αριθμ. 103340/14-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΖΑΘ465ΧΙ8-ΣΥ6) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και  Επενδύσεων περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕΠ -
031/1 του έργου με κωδικό 2019ΕΠ03110061, Ονομασία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ», Προϋπολογισμός 5.416.251,80 ευρώ 

10) Την  υπ΄αριθ. 6106/17-12-2019 έκδοση έγκρισης διακήρυξης  του υποέργου 1 της Ειδικής  
          Υπηρεσίας  Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας  Α.Μ.Θ  
11) Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών   (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
12) Το Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων   για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και το Ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013» 

13) Την υπ΄αριθ. Δ Δοικ. 1327/13-04-2016 (ΑΔΑ:60ΒΞ7ΛΒ-ΒΜ2) (ΦΕΚ 1026/Β/2016) απόφαση του   
Περιφερειάρχη  ΑΜΘ περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ,αποφάσεων και άλλων 
πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ " στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων ,Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

14) Tην με ΑΔΑ: 6ΡΒΗ7ΛΒ-19Λ περίληψη διακήρυξης του υποέργου 1: Ενέργειες Προώθησης 
Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 83584) 

          και  καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών  στις  26  Φεβρουαρίου 2020  ημέρα Τετάρτη 
          και ώρα 18.00 

15) Το πλήθος των τεχνικών απαιτήσεων αλλά και την εξειδίκευση των προδιαγραφών του εν λόγω 
υποέργου. 

16) Την στόχευση της Περιφέρειας ΑΜΘ ως Αναθέτουσας Αρχής στην προσέλκυση όσο το δυνατόν 
ποιοτικότερων προσφορών αναφορικά με τον εν λόγω διαγωνισμό. 

17) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το αριθμ. οικ.70/20.02.2020 έγγραφο διευκρινήσεων, και συγκεκριμένα 
σύμφωνα με την απάντηση στο ερώτημα 6, γνωστοποιήθηκε στο σύνολο των υποψηφίων επιπλέον 
πληροφορία που αφορά την σύνταξη των προσφορών και η οποία για να αξιοποιηθεί επαρκώς, 
χρίζει κατά την άποψη της Αναθέτουσας Αρχής επιπλέον χρόνο. 

18) Τα μέσω ΕΣΗΔΗΣ αιτήματα των υποψηφίων για παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών ώστε 
να έχουν τη δυνατότητα προετοιμασίας όσο το δυνατόν πιο άρτιων προσφορών 

                                    Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

                   
 την παράταση  του χρόνου υποβολής προσφορών στα πλαίσια του διαγωνισμού «Ενέργειες Προώθησης 
Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου 
2020 και ώρα 20.00  (παράταση 15 ημερών). 
Σε περίπτωση έγκρισης της παράτασης οι οικονομικοί φορείς  θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής 
εγγράφων (π.χ εγγυητικές επιστολές , υπεύθυνες  δηλώσεις συνεργασίας κ.ο.κ) τα οποία θα φέρουν 
ημερομηνία που θα συμμορφώνεται  είτε με την έως τώρα καταληκτική ημερομηνία , είτε με τη νέα 
ορισθείσα  ( κατά τη διακριτική ευχέρεια  των οικονομικών φορέων ανά έγγραφο). 
Επίσης αιτούμεθα τη μεταφορά της ημερομηνίας ανοίγματος προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισμό για 
την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 (ώρα 10.00). 

ΑΔΑ: 6Π9Δ7ΛΒ-ΩΚΝ



Παρακαλούμε το εν λόγω θέμα να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης   στη συνεδρίαση της 25ης 
Φεβρουαρίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής λόγω  της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών ( 26η Φεβρουαρίου2020)     
                                                        

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 
 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α  
 

Εγκρίνει: Α) την παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών αναφορικά με τον διαγωνισμό «Ενέργειες 
Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 
83584), έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 και ώρα 20.00  (παράταση 15 ημερών). 
Σε περίπτωση έγκρισης της παράτασης οι οικονομικοί φορείς  θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής 
εγγράφων (π.χ εγγυητικές επιστολές , υπεύθυνες  δηλώσεις συνεργασίας κ.ο.κ) τα οποία θα φέρουν 
ημερομηνία που θα συμμορφώνεται  είτε με την έως τώρα καταληκτική ημερομηνία , είτε με τη νέα 
ορισθείσα  ( κατά τη διακριτική ευχέρεια  των οικονομικών φορέων ανά έγγραφο). 
Β) την   μεταφορά της ημερομηνίας ανοίγματος προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισμό για την Πέμπτη 
19 Μαρτίου 2020 (ώρα 10.00). 

  
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 149/2020 

 
 
 

                         
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                                                                                 
 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                   ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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