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Συνεδρίαση 25η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 257/2016
Σήµερα 21/7/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 136978/15-72016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της από 18-7-2016 ορθής
επανάληψης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα, στις 15-7-2016 και 18-7-2016
αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 7ο Η.∆.
Έγκριση σκοπιµότητας για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στις εκθέσεις «“MEAT
DAYS 2016”-“DAIRY EXPO 2016”», συνολικής δαπάνης 7.722,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα δύο (82) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος,
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Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου
Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη
Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος,
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη,
∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης,
Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος),
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος,
Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καστανιάς Νικόλαος, Κοροβέσης Στυλιανός,
Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού
Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μεγάλης
Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής,
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου
Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας,
Πάντζας
Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτούλης
Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης,
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα,
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ,
Τζίβα Αιµιλία,
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα,
Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Βλάχος Γεώργιος, Γαβράς
Παναγιώτης, Γιάµαλη Αναστασία, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστρινάκης Γεώργιος,
Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας
∆ηµήτριος, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα Θεοδώρα, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά
Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Χαρδαλιάς
Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και Ζαλοκώστα Ευανθία-Αναστασία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Τ. Φαρµάκη ο οποίος
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4625/14-7-2016
εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, η
οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
Η Περιφέρεια Αττικής προκειµένου να ενισχύσει την εξωστρέφεια των
εµπλεκόµενων φορέων στον αγροδιατροφικό τοµέα συµµετείχε σε τοπικές και διεθνείς
εκθέσεις αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων και προϊόντων µέλισσας φιλοξενώντας
παραγωγούς ή επιχειρήσεις σε δικό της περίπτερο. Η παρουσία της σε τέτοιου είδους
δραστηριότητες ενισχύει τον αναπτυξιακό της ρόλο γιατί προσφέρει ευκαιρία προβολής
και σύναψης συνεργασιών σε επιχειρηµατίες που εξ αντικειµένου λόγω του δυσµενούς
οικονοµικού περιβάλλοντος και λόγω απόστασης αδυνατούν να ανταποκριθούν
οικονοµικά στην ενοικίαση ενός αυτοτελούς περιπτέρου.
Η ∆/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής αξιοποιώντας την µέχρι σήµερα
εµπειρία της στην οργάνωση των συµµετοχών της Περιφέρειας Αττικής σε εκθέσεις και
σε συνεργασία
µε τις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των
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Περιφερειακών Ενοτήτων και υπό την εποπτεία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, προτείνει την παρουσία της Περιφέρειας στις
δύο παράλληλες εκθέσεις «“MEAT DAYS 2016”-“DAIRY EXPO 2016”» που θα
διεξαχθούν ταυτόχρονα στον ίδιο εκθεσιακό χώρο.
Η παρουσία της Περιφέρειας Αττικής µε δικό της περίπτερο στις συγκεκριµένες
εκθέσεις, θα γίνει σε συνεργασία µε την εταιρεία «o.mindcreatives» που έχει και την
αποκλειστικότητα της διοργάνωσης.
Από την προσφορά-mail που δεχθήκαµε από την διοργανώτρια εταιρεία
«o.mindcreatives» ενηµερωθήκαµε για την διεξαγωγή 2 σηµαντικών εκθέσεων
(ταυτόχρονα τις ίδιες ηµεροµηνίες) που απευθύνονται σε επαγγελµατίες µε βασική
ενασχόλησή τους την παραγωγή και εµπορία προϊόντων κρέατος και γάλακτος.
Πρόκειται για την 5η διοργάνωση της έκθεσης για το κρέας και τα προϊόντα του, µε
τίτλο “MEAT DAYS 2016” και την 4η έκθεση για τη γαλακτοκοµία και τυροκοµία µε
τίτλο “DAIRY EXPO 2016”. Οι εκθέσεις πραγµατοποιούνται 30 Σεπτεµβρίου – 2
Οκτωβρίου 2016 στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO, στην Αθήνα στο
διεθνές αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος.
Η τελευταία διοργάνωση που πραγµατοποιήθηκε 7-9 Νοεµβρίου 2015,
στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία. 25.000 επαγγελµατίες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα
και 200 εκθέτες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν στην Αθήνα το 3µερο της έκθεσης.
Για τη φετινή διοργάνωση οι προβλέψεις είναι πολύ θετικές και αναµένεται να
ξεπεράσουν οι συµµετοχές τις 250 εταιρείες, ενώ αναµένονται περισσότερες από 30.000
επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό.
Το εκθεσιακό αυτό γεγονός πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη όλων των
επαγγελµατικών φορέων του κρέατος και γάλακτος, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Παράλληλα µε την έκθεση θα
πραγµατοποιηθούν πλήθος εκδηλώσεων, γευστικές δοκιµές, διαγωνισµοί, σεµινάρια,
ηµερίδες, επιδείξεις τεµαχισµού κρέατος και παραγωγής τυριού κ.α.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα προβληθεί η επιχειρηµατικότητα της Περιφέρειας
Αττικής, που παρά τις σηµερινές αντίξοες οικονοµικές συνθήκες εξακολουθεί να
αντιστέκεται και να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας.
Επισηµαίνουµε, ότι η δυναµική παρουσία της Περιφέρειας Αττικής σε τέτοιου επιπέδου
έκθεση θα συµβάλλει µεταξύ των άλλων σε σηµαντικό βαθµό στην προώθηση της
ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων, δεδοµένου ότι η ανταγωνιστικότητα
είναι µία από τις σηµαντικότερες προτεραιότητες της Ελλάδας στο Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το εµπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων τα
τελευταία χρόνια εµφανίζεται σταθερά αρνητικό. Συγκεκριµένα, στα προϊόντα κρέατος,
στα τυροκοµικά και γαλακτοκοµικά προϊόντα είναι εµφανώς έντονο το πρόβληµα του
αρνητικού ισοζυγίου. Το 17,3% του συνολικού καταναλωµένου κρέατος και το 13,2%
των γαλακτοκοµικών προϊόντων είναι εισαγόµενα, ήτοι 2 δις€ περίπου (1101 εκ.€ και
841,2 εκ.€ αντίστοιχα ανά έτος). Για τους παραπάνω λόγους, πρέπει να δοθεί βάρος
στη στήριξη και στην προώθηση των προϊόντων αυτών µέσω και της συγκεκριµένης
διοργάνωσης. Η προβολή των ελληνικών προϊόντων συµβάλλει στην µείωση των
εκροών συναλλάγµατος που σε αυτή τη δυσµενή συγκυρία έχει τόσο ανάγκη η χώρα
µας.
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Συνεπώς, κρίνουµε σηµαντική τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην εν’
λόγω έκθεση µε ένα κεντρικό περίπτερο 100 τ.µ, στο οποίο θα φιλοξενηθούν 10
έως 15 εκθέτες, άρτια διαµορφωµένο από λειτουργικής και αισθητικής απόψεως.
Η Περιφέρεια Αττικής πραγµατοποίησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της και για τους εν
λόγω κλάδους. Αυτό έγινε µέσω της ιστοσελίδας της και λοιπών µέσων ενηµέρωσης
όπως ο αγροτικός τύπος και µέσω ενηµερώσεων που πραγµατοποίησαν
τα
επιµελητήρια της Αττικής. Εφόσον υπάρξει
ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις και
καλυφθούν όλα τα τετραγωνικά της προσφοράς, θα γίνει η επιλογή των εκθετών
λαµβάνοντας υπόψη:
1) τα προϊόντα όπως κρέας, αλλαντικά, τυροκοµικά προϊόντα, γαλακτοκοµικά,
gourmet, delicatessen κ.α. να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας, ή η
δραστηριότητα της επιχείρησης να συµβάλλει στην αύξηση της ακαθάριστης
προστιθέµενης αξίας της Περιφέρειας.
2) να υπάρχει ποικιλία στα προϊόντα
3) να δοθεί προτεραιότητα σε συνεταιρισµούς, συλλόγους, οµάδες παραγωγών
4) να εκπροσωπηθούν όσο το δυνατό περισσότερες Περιφερειακές ενότητες.
Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής και τις φιλοξενούµενες
επιχειρήσεις στο συγκεκριµένο εκθεσιακό γεγονός, θα ανέλθει µέχρι το ποσό των
13.550,00€ (συν. Φ.Π.Α.).
Συγκεκριµένα, τα ποσά της δαπάνης αναλύονται ως εξής:
Α) στο ποσό των 11.656,00€ (συν. Φ.Π.Α. 24%). που αντιστοιχεί στην
ενοικίαση περίπτερου 94τ.µ, όπου θα φιλοξενηθούν οι εκθέτες της Περιφέρειας Αττικής.
Η Περιφέρεια θα επιβαρυνθεί µε το 50% του κόστους αυτού, δηλαδή 5.828,00€ (συν.
Φ.Π.Α. 24%). Το υπόλοιπο 50% θα το επωµισθούν οι επιχειρήσεις, για την ενοικίαση
των περιπτέρων τους. Στον χώρο που θα χρηµατοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής οι
επιχειρήσεις θα συµµετέχουν µε µεµονωµένα περίπτερα.
Β) στο ποσό των 744,00€ (συν. Φ.Π.Α. 24%) που αντιστοιχεί στο 100% του
κόστους για την ενοικίαση του δικού της περιπτέρου µεγέθους 6τ.µ., συν 1.150,00€
(συν. Φ.Π.Α. 24%) για τον έξτρα εξοπλισµό και διακόσµηση του περιπτέρου της
(σχεδίαση, επιµέλεια και εκτύπωση ενός (1) rollup banner διαστάσεων 1x2 µέτρων,
επτά (7) αυτοκόλλητων διαστάσεων 1x2.40 µέτρων το καθένα καθώς και για την
επιµέλεια και εκτύπωση 1000 τετρασέλιδων φυλλαδίων).
Καταλήγοντας, παρακαλούµε για την έγκριση της συµµετοχής µας στα
προαναφερόµενα φεστιβάλ και την κάλυψη των 7.722,00€ (5.828,00€+744,00€
+1.150,00€) (συν. Φ.Π.Α. 24%).

4

ΑΔΑ: ΩΣΝ17Λ7-ΦΓ3

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στις εκθέσεις
«“MEAT DAYS 2016”-“DAIRY EXPO 2016”», συνολικής δαπάνης 7.722,00 € (πλέον
Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθούν 30 Σεπτεµβρίου – 2 Οκτωβρίου 2016, στο εκθεσιακό
κέντρο METROPOLITAN EXPO, στην Αθήνα, στο διεθνές αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη, Μπαλού
Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης.
Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Σµέρος Ιωάννης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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