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Ορθή Επανάληψη  
 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                     213 20 63 776 

 
Συνεδρίαση 48η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2167/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 01-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 814792/01-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στα μέλη της, στις 01-10-2021. 
 
Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά περιφοράς, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-20). 
 
Το θέμα συζητείται εκτάκτως διότι πρόκειται για τις εκθέσεις του αγροτουρισμού που θα 
ξεκινήσουν στις 9-10-2021. 
 

Θέμα 1ο  
Α. Έγκριση εν μέρει του υπ΄ αριθμ. 33Δ /2021 πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγματεύσεων ΠΕ.Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. και Β. Κατακύρωση στις 
εταιρείες: TOURISM MEDIA AND EVENTS ΙΚΕ, RECO EXPORTS και  ENTERPRISE GREECE 
κατόπιν  προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης, κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη 
συμμετοχή της Π.Α. σε τρείς  (3) εκθέσεις προώθησης και προβολής των ποιοτικών προϊόντων της 
Αττικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό που θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο έως τη λήξη  
του έτους. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Κουρή Μαρία 
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• Καραμάνος Χρήστος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με 
την από 30-09-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
    
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α/2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και ισχύει       

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/τ.Α’/28-06-2014). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/τ.Α΄/05-08-2016). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το ν. 4782/2021: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και ισχύει και την υπ. αρ. 
66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ Β’ 3051/5-9-2017) και ισχύει.    

8. Την αρ. πρωτ. 498816/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019). 

9. Την υπ’ αρ. 499022/2.9.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ’ 688/03.09.2019). 

10. Την υπ’ αρ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021. 

11. Την υπ’ αρ.301/2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
οικονομικού έτους 2021» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (108/2021, ΑΔΑ : ΩΙ07Λ7-Α53, 
Απόφαση Π.Σ. «Έγκριση 3η   Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021»). 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ.: 112945/30.12.2020 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

13. Την υπ’ αρ. πρωτ.: 81280/6.7.2021 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την 
οποία επικυρώθηκε η 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της 
Περιφέρειας Αττικής. 

14. Την υπ’ αρ. 54/2021 (ΑΔΑ: 9ΣΣΓ7Λ7-08Ψ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την 
οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αρ.301/2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) απόφαση Π.Σ. με θέμα την 
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έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2021. 

15. Την υπ’ αρ. 23/2021 απόφαση Π.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της δαπάνης για το 
πρόγραμμα δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της 
Π.Α. για το Α΄ εξάμηνο του 2021, στην οποία μεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι αν λόγω 
εκτάκτων αναγκών ή ειδικών συνθηκών υπάρξουν αλλαγές ως προς την τελική ημερομηνία 
διεξαγωγής των δράσεων, η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Π.Α. 
δύναται αν ζητήσει την πραγματοποίηση της δράσης σε άλλη ημερομηνία.  

16. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 305511/16.4.2021,623593/23.7.2021 έγγραφα και το από 13/9/2021  
ηλεκτρονικό μήνυμα  της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής Π.Α. που έλαβε  αρ. 
πρωτ. 752730/13.9.2021, με τα οποία μας γνωστοποιούνται οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής 
των δράσεων για την προβολή και προώθηση προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και τα 
στοιχεία των αποκλειστικών διοργανωτών των πέντε εκθέσεων που θα πραγματοποιηθούν 
από τον Οκτώβριο μέχρι τη λήξη του έτους.  

17. Την υπ΄ αριθμ. 2064/202 ΑΔΑ:650Ψ7Λ7-ΧΝΑ)  απόφαση της οικονομικής Επιτροπής για την 
έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης, κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
για τη συμμετοχή της Π.Α. σε πέντε   (5) εκθέσεις προώθησης και προβολής των ποιοτικών 
προϊόντων της Αττικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό που θα πραγματοποιηθούν από τον 
Οκτώβριο έως τη λήξη  του έτους. 

18. Την υπ΄αριθμ. 803050/28-09-2021 πρόσκλησή μας προς την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Συνοπτικών Διαγωνισμών ΚΤ. 

19. Την υπ΄ αριθμ. 803067/28-09-2021 πρόσκλησή μας προς τις συμμετέχουσες εταιρείες για 
διαπραγμάτευση των οικονομικών τους προσφορών. 

20. Το υπ΄αριθμ. 33Δ/2021 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη διαπραγμάτευση τιμής σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει για την διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης με τις εταιρείες: 
-Α) TOURISM MEDIA AND EVENTS IKE για την υλοποίηση προβολής και προώθησης 
προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα στην έκθεση «VIRTUAL GREEK GASTRONOMY 
WORKSHOP/BENELUX» διαδικτυακή προβολή αγροδιατροφικού τομέα/διεξαγωγή b2b από 
18 έως 20/11/2021, προϋπολογισμού 15.500,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
‘Εχοντας υπόψιν: 
1. Το με αρ. πρωτ. 305511/16-4-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής 
2. Την υπ’ αρ. 2064/2021 (ΑΔΑ: 650Ψ7Λ7-ΧΝΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα: 
«Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης κατά το άρθρο 32, του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη 
συμμετοχή της Π.Α. σε πέντε (5) εκθέσεις  προώθησης και προβολής των ποιοτικών 
προιόντων της Αττικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό που θα πραγματοποιηθούν από 
Οκτώβριο έως τη λήξη του έτους.  
3. Την  με αριθμ. πρωτ. 440946/01-06-2021 (ΑΔΑ: 664Ζ7Λ7-ΡΩ2)  απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 
4. Την  υπ’ αρ. πρωτ. 803050/28-9-2021 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή. 
5. Την με αρ. πρωτ. 803067/28-9-2021 πρόσκληση διαπραγμάτευσης τιμής ενώπιον της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής,  της  Διεύθυνσης Οικονομικών προς την εταιρεία  
TOURISM MEDIA AND EVENTS IKE. 
6. Την  από 29-9-2021 οικονομική  πρόταση της εταιρείας TOURISM MEDIA AND EVENTS 
IKE η οποία προσκομίστηκε ενώπιον της επιτροπής, για: 
• Α) 10΄ λεπτη παρουσίαση της γαστρονομίας της Αττικής , προβολή ως τιμώμενη σε όλα τα 
υλικά διαφημιστικής προβολής και επικοινωνίας της εκδήλωσης, αναγραφή του λογοτύπου της 
Περιφέρειας στο περιβάλλον της πλατφόρμας ώστε να είναι ορατό καθόλη τη διάρκεια της 
εκδήλωσης , τοποθέτηση του προωθητικού υλικού της Περιφέρειας στο presskit που θα 
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διανεμηθεί σε επιλεγμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης της αγοράς, παραλαβή πλήρους λίστας 
με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των παρευρισκομένων: 1.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
• Β)συμμετοχή 15 επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα που θα συμμετάσχουν σε 
πρόγραμμα διαδικτυακών b2b με τους προσκεκλημένους του work shop. Επίσης, κάθε 
επιχείρηση θα δημιουργήσει το ψηφιακό της περίπτερο που θα προβάλλει το προωθητικό 
υλικό της. Κόστος ανά εκθέτη 700 ευρώ πλεόν ΦΠΑ το οποίο θα ενισχυθεί κατά 80%. 
• Συνολικό κόστος συμμετοχής 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
 
Μετά από διαπραγμάτευση τιμής της Επιτροπής με τον εκπρόσωπο της εταιρείας κ. 
Ντιγριντάκη Χαρίλαου, αυτός πρόσφερε έκπτωση 200 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 9.800,00€ πλέον 
Φ.Π.Α.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των παρακάτω απαραίτητων 
δικαιολογητικών, που αφορούν  την εταιρεία TOURISM MEDIA AND EVENTS IKE ήτοι:  
1) Αίτηση αντίγραφου ποινικού Μητρώου  
2) Αντίγραφο Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.   
3)Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και καταστατικό εταιρείας 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης κατόπιν της 
διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης, στην εταιρεία TOURISM MEDIA AND EVENTS IKE για την 
υλοποίηση προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα στην έκθεση 
«VIRTUAL GREEK GASTRONOMY WORKSHOP/BENELUX», στην προσφερόμενη τιμή 
9800,00€ πλέον Φ.Π.Α..  , με την προϋπόθεση της προσκόμισης ποινικού μητρώου του 
νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας κ. Ντιγριντάκη Χαρίλαου, πριν τη συζήτηση του θέματος 
από την Οικονομική Επιτροπή 
 
-Β) RECO EXPORTS για την υλοποίηση προβολής και προώθησης προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα στην έκθεση “THE GREEK NORDIC - BALTIC TRADE”, διαδικτυακή 
εξαγωγική δράση τροφίμων και ποτών για Σκανδιναβία και Βαλτική, από 15/10/2021 έως 
15/11/2021, συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00€ (απαλλάσσεται του  ΦΠΑ λόγω 
τιμολόγησης στο Ηνωμένο Βασίλειο).   
‘Εχοντας υπόψιν: 
1. Την υπ. αριθμ.  85/28-4-2021 (θέμα 3οΗΔ) (ΑΔΑ:Ψ7Η47Λ7-ΨΘΚ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου  της Περιφέρειας Αττικής 
2. Την υπ’ αρ. 2064/2021 (ΑΔΑ: 650Ψ7Λ7-ΧΝΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα: 
«Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης κατά το άρθρο 32, του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη 
συμμετοχή της Π.Α. σε πέντε (5) εκθέσεις  προώθησης και προβολής των ποιοτικών 
προϊόντων της Αττικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό που θα πραγματοποιηθούν από 
Οκτώβριο έως τη λήξη του έτους.  
3. Την  με αριθμ. πρωτ. 440946/01-06-2021 (ΑΔΑ: 664Ζ7Λ7-ΡΩ2)  απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 
4. Την  υπ’ αρ. πρωτ. 803050/28-9-2021 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή. 
5. Την με αρ. πρωτ. 803067/28-9-2021 πρόσκληση διαπραγμάτευσης τιμής ενώπιον της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής,  της  Διεύθυνσης Οικονομικών προς την εταιρεία  RECO 
EXPORTS. 
6. Την  με αρ.πρωτ. 805177/29-9-2021 οικονομική  πρόταση της εταιρείας RECO EXPORTS 
για τη συμμετοχή 15 εκθετών, με δυνατότητα μόνιμης αποθήκευσης εμπορευμάτων για 12 
μήνες στη Σουηδία, dedicated b2b platform για 12 μήνες, συμβουλευτική επόμενων βημάτων, 
με κόστος 18.000 ευρώ (απαλλάσσεται του  ΦΠΑ λόγω τιμολόγησης στο Ηνωμένο Βασίλειο). 
 
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής με τον 
εκπρόσωπο της εταιρείας «RECO EXPORTS» κύριο Σιούλη Αντώνιο,  πραγματοποιήθηκε 
διαπραγμάτευση τιμής, όπου διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία εμμένει στην αρχική της οικονομική 
προσφορά.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των παρακάτω απαραίτητων 
δικαιολογητικών, ήτοι:  
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1)  Ασφαλιστική ενημερότητα  
2) Φορολογική ενημερότητα 
3) Αντίγραφο Ποινικού  Μητρώου   
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης κατόπιν της 
διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση προβολής και προώθησης προϊόντων 
του αγροδιατροφικού τομέα στην έκθεση “THE GREEK NORDIC - BALTIC TRADE” στην 
εταιρεία : RECO EXPORTS, στο ποσό της οικονομικής της προσφοράς δηλαδή 18,000,00€ 
(απαλλάσσεται του  ΦΠΑ λόγω τιμολόγησης στο Ηνωμένο Βασίλειο),  με την προϋπόθεση της 
προσκόμισης επικαιροποιημένης επίσημης μετάφρασης στην Ελληνική γλώσσα της  
κατατεθείσας  Υπεύθυνης Δήλωσης, περί μη Ασφαλιστικών και Φορολογικών υποχρεώσεων 
της εταιρείας, πριν τη συζήτηση του θέματος από την Οικονομική Επιτροπή. 
 
-Γ)  ENTERPRISE GREECE για την υλοποίηση προβολής και προώθησης προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα στην έκθεση «ANUGA» έκθεση με φυσική παρουσία στην Κολωνία, με 
αντικείμενο Τρόφιμα-Ποτά  από 09 έως 13/10/2021, προϋπολογισμού 74.052,80€  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
‘Εχοντας υπόψιν: 
1. Το με αρ. πρωτ. 305511/16-4-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής 
2. Την υπ’ αρ. 2064/2021 (ΑΔΑ: 650Ψ7Λ7-ΧΝΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα: 
3. «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης κατά το άρθρο 32, του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
για τη συμμετοχή της Π.Α. σε πέντε (5) εκθέσεις  προώθησης και προβολής των ποιοτικών 
προϊόντων της Αττικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό που θα πραγματοποιηθούν από 
Οκτώβριο έως τη λήξη του έτους.  
4. Την  με αριθμ. πρωτ. 440946/01-06-2021 (ΑΔΑ: 664Ζ7Λ7-ΡΩ2)  απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 
5. Την  υπ’ αρ. πρωτ. 803050/28-9-2021 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή. 
6. Την με αρ. πρωτ. 803067/28-9-2021 πρόσκληση διαπραγμάτευσης τιμής ενώπιον της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής,  της  Διεύθυνσης Οικονομικών προς την εταιρεία  
ENTERPRISE GREECE. 
7. Την  με αρ.πρωτ. 805279/29-9-2021 οικονομική  πρόταση της εταιρείας ENTERPRISE 
GREECE για τη συμμετοχή 13 εκθετών και της Περιφέρειας Αττικής, με ενοικίαση περιπτέρου 
και ενοικίαση τηλεόρασης  led στην έκθεση  «ANUGA» έκθεση με φυσική παρουσία στην 
Κολωνία από 09 έως 13/10/2021, με κόστος 73.403,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής με τον 
εκπρόσωπο της εταιρείας «ENTERPRISE GREECE» κύριο Γραβάνη Αντώνιο,  
πραγματοποιήθηκε διαπραγμάτευση τιμής, όπου διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία εμμένει στην 
αρχική της οικονομική προσφορά.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των παρακάτω απαραίτητων 
δικαιολογητικών, που αφορούν  την εταιρεία ENTERPRISE GREECE ήτοι:  
1) Αίτηση αντίγραφων ποινικού Μητρώου  
2) Αντίγραφο Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.   
3)Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και καταστατικό εταιρείας 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης κατόπιν της 
διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης, στην εταιρεία ENTERPRISE GREECE για την υλοποίηση 
προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα στην έκθεση «ANUGA» 
έκθεση με φυσική παρουσία στην Κολωνία, στην προσφερόμενη τιμή 73.403,04 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  , με την προϋπόθεση της προσκόμισης ποινικού μητρώου του 
διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας κ. Φιλιόπουλου Γεώργιου, πριν τη συζήτηση του 
θέματος από την Οικονομική Επιτροπή 

21. Το άρθρο 29 παρ. 9, εδβ, του Ν. 4782/2021 σύμφωνα με το οποίο: «σε δημόσιες συμβάσεις 
με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2500,00€ έως και τα όρια των άρθρων 118 (30.000,00€ 
πλέον ΦΠΑ) και 328 οι αναθέτουσες αρχές δύναται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη 
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συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016 την υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή 
σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου , 
όπως αυτός λογίζεται στο άρθρο 79Α» . 

22. Την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου των εταιρειών TOURIM MEDIA 
AND EVENTS ΙΚΕ και ENTERPRISE GREECE. 

23. Την επικαιροποιημένη επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα της κατατεθείσας κατά τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας 
RECO EXPORTS  περί μη Ασφαλιστικών και Φορολογικών   υποχρεώσεων της εταιρείας που 
έλαβε αρ. πρωτ. πρωτ. 812774/30,9.2021. 
 
                                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
 

1. Την μερική έγκριση του υπ αριθμ. 33Δ/2021 πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης ΠΕ.Κ.Τ. Αθηνών Π.Α.  

2. Tην  κατακύρωση στις εταιρείες : TOURISM MEDIA AND EVENTS ΙΚΕ, RECO EXPORTS, 
ENTERPRISE GREECE κατόπιν  προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη συμμετοχή της Π.Α. για τρείς  (3) εκθέσεις προώθησης και 
προβολής των ποιοτικών προϊόντων της Αττικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό που θα 
πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο έως τη λήξη  του έτους και συγκριμένα: 

                 

• Για την ANUGA, έκθεση με φυσική παρουσία στην Κολωνία, με αντικείμενο τρόφιμα – 
ποτά, από 9 έως 13/10/2021, προϋπολογισμού 73.403,04  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
με την εταιρεία ENTERPRISE GREECE, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας 109, Αθήνα ΤΚ: 115 21 
ΑΦΜ: 094439436 ΔΟΥ: ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ και στην τιμή της οικονομικής τους προσφοράς: 
59196,00€ και στο συνολικό ποσό 73403,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

• Για την Virtual Greek Gastronomy Workshop/Benelux διαδικτυακή προβολή 
αγροδιατροφικού τομέα/διεξαγωγή b2b από 18 έως 20/11/2021, προϋπολογισμού 
15.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την εταιρεία TOURISM MEDIA AND 
EVENTS,Ταχ. Δνση: Αλκαμάνος 16, Αθήνα ΤΚ: 11523 ΑΦΜ: 801187498 ΔΥΟ:ΙΒ΄ 
ΑΘΗΝΩΝ και στην οικονομική τους προσφορά: 9.800,00€ και στο συνολικό ποσό 
12.152,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και  

•  Για την The Greek Nordic – Baltic Trade διαδικτυακή εξαγωγική δράση τροφίμων και 
ποτών για Σκανδιναβία & Βαλτική,  από 15/10 έως 15/11/2021,  συνολικού 
προϋπολογισμού 18.000,00, (απαλλάσσεται από ΦΠΑ λόγω τιμολόγησης στη Μεγάλη 
Βρετανία), για τη συμμετοχή 15 εκθετών, με την εταιρεία RECO EXPORTS LTD που 
εδρεύει στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου, ταχ. Δνση: Kemp House 160 City Road, TK: 
ΕΨΩ2ΝX, τηλ: 2312315310, ΑΦΜ: 2628512682 email: infi@reco-exports.gr και στην τιμή 
της οικονομικής της προσφοράς 18.000,00€ (απαλλάσσεται από ΦΠΑ λόγω τιμολόγησης 
στη Μεγάλη Βρετανία). 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του αρ. 24/2021 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής και την ανάθεση, 

κατόπιν της Την μερική έγκριση του υπ αριθμ. 33Δ/2021 πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Συνοπτικών Διαγωνισμών και 
των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης ΠΕ.Κ.Τ. Αθηνών Π.Α.  

2. Tην  κατακύρωση στις εταιρείες : TOURISM MEDIA AND EVENTS ΙΚΕ, RECO EXPORTS, 
ENTERPRISE GREECE κατόπιν  προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη συμμετοχή της Π.Α. για τρείς  (3) εκθέσεις προώθησης και 
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προβολής των ποιοτικών προϊόντων της Αττικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό που θα 
πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο έως τη λήξη  του έτους και συγκριμένα: 

                 

• Για την ANUGA, έκθεση με φυσική παρουσία στην Κολωνία, με αντικείμενο τρόφιμα – 
ποτά, από 9 έως 13/10/2021, προϋπολογισμού 73.403,04  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
με την εταιρεία ENTERPRISE GREECE, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας 109, Αθήνα ΤΚ: 115 21 
ΑΦΜ: 094439436 ΔΟΥ: ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ και στην τιμή της οικονομικής τους προσφοράς: 
59196,00€ και στο συνολικό ποσό 73403,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

• Για την Virtual Greek Gastronomy Workshop/Benelux διαδικτυακή προβολή 
αγροδιατροφικού τομέα/διεξαγωγή b2b από 18 έως 20/11/2021, προϋπολογισμού 
15.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την εταιρεία TOURISM MEDIA AND 
EVENTS,Ταχ. Δνση: Αλκαμάνος 16, Αθήνα ΤΚ: 11523 ΑΦΜ: 801187498 ΔΥΟ:ΙΒ΄ 
ΑΘΗΝΩΝ και στην οικονομική τους προσφορά: 9.800,00€ και στο συνολικό ποσό 
12.152,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και  

•  Για την The Greek Nordic – Baltic Trade διαδικτυακή εξαγωγική δράση τροφίμων και 
ποτών για Σκανδιναβία & Βαλτική,  από 15/10 έως 15/11/2021,  συνολικού 
προϋπολογισμού 18.000,00, (απαλλάσσεται από ΦΠΑ λόγω τιμολόγησης στη Μεγάλη 
Βρετανία), για τη συμμετοχή 15 εκθετών, με την εταιρεία RECO EXPORTS LTD που 
εδρεύει στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου, ταχ. Δνση: Kemp House 160 City Road, TK: 
ΕΨΩ2ΝX, τηλ: 2312315310, ΑΦΜ: 2628512682 email: infi@reco-exports.gr και στην τιμή 
της οικονομικής της προσφοράς 18.000,00€ (απαλλάσσεται από ΦΠΑ λόγω τιμολόγησης 
στη Μεγάλη Βρετανία), 

 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το 

αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος Μεθυμάκη Άννα 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση. 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 

την ανωτέρω απόφαση .  
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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