
 
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

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

 
Αριθ. Απόφασης 150/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την α) Έγκριση του από 24-2-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την 146/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. β) Την ανακήρυξη 
του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) της δράσης «Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ σε εκθέσεις 
ως συνεκθέτης του ΕΟΤ έτους 2020» του ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 
2020 ως οριστικού αναδόχου. 

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 δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 150 : Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης 
,Απασχόλησης , Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΑΜΘ  με το υπ’ αριθμ. ΔΒΜΑ/οικ.81/24-2-20 έγγραφό της, 
έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
 
Α. Την Δευτέρα 24-2-2020 συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρθρ.32 του Ν.4412/16, για τη υλοποίηση της δράσης  
«Συμμετοχή της Περιφέρειας  ΑΜΘ σε εκθέσεις ως συνεκθέτης του ΕΟΤ  έτους 2020», η οποία και εξέτασε 
τις Προσκλήσεις που ανακοινώθηκαν από τον Ε.Ο.Τ. για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε εκθέσεις του 
εξωτερικού, για το έτος 2020, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 45.500,00€, με Φ.Π.Α 
Η επιτροπή στη συνέχεια κατέθεσε Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο, εισηγείται την ανακήρυξη του Ε.Ο.Τ. 
ως αναδόχου. 

 
Β.-Επειδή ο ΕΟΤ είναι Ν.Π.Δ.Δ. και δεν υποχρεούται να καταθέσει προσφορά καθώς και δικαιολογητικά 
διαγωνισμού.  
-Επειδή η διαδικασία προσκόμισης μόνο των Προσκλήσεων ανά έκθεση  αποτελεί πάγια τακτική του 
Ε.Ο.Τ. γεγονός που επιβεβαιώνεται από ηλεκτρονικό μήνυμα της κας Κατερίνας Μεϊμάρογλου, 
Προϊσταμένης του Τμήματος των Εκθέσεων του Ε.Ο.Τ. 
-Επειδή είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει άλλος ανάδοχος που να πληροί τις προδιαγραφές της δράσης  
-Επειδή κρίνουμε ότι ακόμη και αν επαναλάβουμε τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης δεν πρόκειται να 
αλλάξει το αποτέλεσμα. 
-Επειδή δεν υπάρχει ορατή βλάβη προς τα συμφέροντα της ΠΑΜΘ και του Δημοσίου γενικότερα. 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 9ΦΨ67ΛΒ-Η6Γ



Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
 
Την έγκριση του από 24-2-2020  Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και διαπραγμάτευσης σύμφωνα με 
την 146/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για τη δράση «Συμμετοχή της Περιφέρειας  ΑΜΘ σε εκθέσεις 
ως συνεκθέτης του ΕΟΤ  έτους 2020» του ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 
2020. σύμφωνα με την αρ.176/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  
 
Το θέμα παρακαλούμε να συζητηθεί στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 
2020 εκτός ημερήσιας διάταξης, διότι η διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα καθώς η 
συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στις Εκθέσεις είναι ήδη σε εξέλιξη. 
 
Συγκεκριμένα το πρακτικό ανέφερε τα εξής :  «  Στην Κομοτηνή, στις 24-02-2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09.00 π.μ., συνεδρίασε δημόσια η Επιτροπή Διενέργειας της Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης της 
Προσφοράς του μοναδικού οικονομικού φορέα Ε.Ο.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παραγρ. 2 περιπτ. β υποπερ. ββ του ν. 4412/2016), για την 
υλοποίηση της δράσης «Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ σε εκθέσεις ως συνεκθέτης του ΕΟΤ έτους 
2020», που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 146/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. 
 
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι παρακάτω:  
1. Δελίδης Παντελής, Πρόεδρος, Προϊστάμενος της Δνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης του κλάδου ΠΕ 

Χημικών Μηχανικών  

2. Μαρούση Δέσποινα, μέλος, Αν. Προϊσταμένη της Δνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη, του κλάδου ΠΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού.   

3. Καπάνταη Δουκένη,  μέλος, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού, της Δ/νσης Εξυπηρέτησης 

του Πολίτη,  του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.   

 
Ι.) Κατά την συνεδρίαση διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής και η απαρτία της, λήφθηκε  
υπόψη η υπ' αριθ. 146/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και το ότι  ο Ελληνικός 
Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Τουρισμού) αποτελεί το βασικό κρατικό φορέα του τουριστικού τομέα (σύμφωνα με το ΠΔ 343/2001 (ΦΕΚ 
231 Α’) και το Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α’) έχει ως κύρια αποστολή του την οργάνωση, ανάπτυξη και 
προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα, με την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της χώρας, 
ακολουθώντας δράσεις τουριστικής προβολής της Ελλάδας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αλλά και κάθε 
άλλη δραστηριότητα που κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη και προβολή του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος) και έχει καταρτίσει το πρόγραμμα συμμετοχής του ως εκθέτης σε διεθνείς εκθέσεις για το έτος 
2020. Έτσι το αντικείμενο της εν θέματι δράσης (συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ σε εκθέσεις ως 
συνεκθέτης του ΕΟΤ)  μπορεί να παρασχεθεί μόνον από τον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα (τον ΕΟΤ), 
ήτοι υφίσταται απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους και δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή 
υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων 
της σύμβασης.  
Επιπλέον, και σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ.ΔΒΜΑ 79/21-2-2020 Έγγραφο του Ε.Ο.Τ. έγινε γνωστό 
στην επιτροπή πως δεν χορηγείται καμία είδους προσφορά από τον Ε.Ο.Τ. για όσους ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις που λαμβάνει μέρος ο ίδιος. Αντί αυτού ο Ε.Ο.Τ. χορηγεί 
τις αντίστοιχες προσκλήσεις συμμετοχής των συνεκθετών στις Τουριστικές Εκθέσεις στις οποίες και 
αναφέρεται το κόστος και οι λοιπές λεπτομέρειες την έκθεσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η 
Επιτροπή Διενέργειας της Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης της Προσφοράς 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Υπέρ της  πρόκρισης του Ε.Ο.Τ.  ως αναδόχου». 
                           

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: 
 

 
 
 

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/2001_343.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/2001_343.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/2004_3270.pdf
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ ΟΦ Ω Ν Α  
 

Εγκρίνει το από 24-2-2020  Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την 
146/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για τη δράση «Συμμετοχή της Περιφέρειας  ΑΜΘ σε εκθέσεις ως 
συνεκθέτης του ΕΟΤ  έτους 2020» του ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 2020. 
σύμφωνα με την αρ.176/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  

 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 150/2020 

 
 
 

                         
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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