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Ορθή Επανάληψη  
(ως προς το υπογραμμισμένο) 

    
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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2223/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 814022/30-09-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30-09-2021. 

 
Θέμα 48ο  

Α) Έγκριση του πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης  Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. Β) Κατακύρωση στην εταιρεία GREAT 
EXHIBITIONS 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 δυο (2) εκθέσεις προώθησης και προβολής των ποιοτικών προϊόντων 
της Αττικής στην  Ελλάδα και το εξωτερικό που θα πραγματοποιηθούν στο Μιλάνο από 22 έως 
26/10/2021 και στο Άμστερνταμ από 23 έως 24/11/2021.  
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος  

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία  

• Καραμάνος Χρήστος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα 
Ασημακοπούλου (Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ. Κεντρικού Τομέα) η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για 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 
έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2021. 

15. Την υπ’ αρ. 23/2021 απόφαση Π.Σ. (ΑΔΑ ΨΘΧΝ7Λ7-5ΤΟ, ΑΔΑΜ 21REQ008101860) 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 
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υπάρξουν αλλαγές ως προς την τελική ημερομηνία διεξαγωγής των δράσεων, η αρμόδια Δ/νση 
Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Π.Α. δύναται να ζητήσει την πραγματοποίηση της 
δράσης σε άλλη ημερομηνία. 

16. Την  υπ’ αρ. 85/2021 απόφαση Π.Σ. (ΑΔΑ Ψ7Η47Λ7-ΨΘΚ, ΑΔΑΜ 21REQ008583358) με την 
οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της δαπάνης για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων 
προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Π.Α. για το Β΄ εξάμηνο 
του 2021. 

17. 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. 

18. Τις με αρ. πρωτ. 148130/23-02-2021 (ΑΔΑ 6ΦΑ67Λ7-4ΑΦ, ΑΔΑΜ 21REQ008184053) και 
440946/01-06-2021 (ΑΔΑ 664Ζ7Λ7-ΡΩ2, ΑΔΑΜ 21REQ008703638) αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης.  

19. 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. 

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

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

22. Το υπ΄αριθμ. 34Δ/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 την εταιρεία GREAT EXHIBITIONS: 
-A) για την υλοποίηση προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα στην 
έκθεση «TUTTO FOOD 2021» με φυσική παρουσία στο Μιλάνο, με αντικείμενο τρόφιμα – 
ποτά, από 22 έως 26/10/2021, προϋπολογισμού 74.128,44€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
‘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  
GREAT EXHIBITIONS. 
6. Την  με αρ.πρωτ. 805183/29-9-2021 οικονομική  πρόταση της εταιρείας GREAT 
EXHIBITIONS  για ενοικίαση χώρου – κατασκευή περιπτέρου – επιβάρυνση εγγραφής 
(registration fee)  στην  «TUTTO FOOD 2021» έκθεση με φυσική παρουσία στο Μιλάνο από 
22 έως 26/10/2021, με τελική τιμή 73.135,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η τιμή αφορά 
ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας  έως 84m2 στο οποίο θα υπάρχει χώρος 
πληροφόρησης της Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΔΑ: 6ΝΕΑ7Λ7-ΓΣΕ



 4 

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής με την 
εκπρόσωπο της εταιρείας «GREAT EXHIBITIONS» κυρία Μπελιμπασάκη Ευαγγελία, 
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 GREAT EXHIBITIONS  ήτοι:  
1) Αντίγραφο 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  GREAT EXHIBITIONS  για την υλοποίηση 
προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα στην «TUTTO FOOD 2021 
» έκθεση με φυσική παρουσία στο Μιλάνο, από 22 έως 26/10/2021 στην προσφερόμενη τιμή 
73.135,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
-Β) για την υλοποίηση προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα στην 
έκθεση «FREE FROM FUNCTIONAL INGREDIENTS EXPO 2021» με φυσική παρουσία στο 
Άμστερνταμ, με αντικείμενο εξειδικευμένα τρόφιμα «ελεύθερα από» από 23 έως 24/11/2021, 
προϋπολογισμού 72.666,48€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
‘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  
GREAT EXHIBITIONS. 
6. Την  με αρ.πρωτ. 805183/29-9-2021 οικονομική  πρόταση της εταιρείας GREAT 
EXHIBITIONS  για ενοικίαση χώρου – κατασκευή περιπτέρου – επιβάρυνση εγγραφής 
(registration fee)  στην  «FREE FROM FUNCTIONAL INGREDIENTS EXPO 2021» έκθεση με 
φυσική παρουσία στο Άμστερνταμ με αντικείμενο εξειδικευμένα τρόφιμα «ελεύθερα από» από 
23 έως 24/11/2021, με τελική τιμή 71.895,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η τιμή αφορά 
ομαδικό περίπτερο συνολικής επιφάνειας  έως 92m2 στο οποίο θα υπάρχει χώρος 
πληροφόρησης της Περιφέρειας Αττικής.  
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής με την 
εκπρόσωπο της εταιρείας «GREAT EXHIBITIONS» κυρία Μπελιμπασάκη Ευαγγελία, 
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 GREAT EXHIBITIONS  
ήτοι:  
1) Αντίγραφο 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  GREAT EXHIBITIONS  για την υλοποίηση 
προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα στην «FREE FROM 
FUNCTIONAL INGREDIENTS EXPO 2021» έκθεση με φυσική παρουσία στο Άμστερνταμ με 
αντικείμενο εξειδικευμένα τρόφιμα «ελεύθερα από» από 23 έως 24/11/2021 στην 
προσφερόμενη τιμή 71.895,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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                                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
 

1.Την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 34Δ/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 στην  εταιρεία : GREAT TRADE EXHIBITIONS EXPPORTS CONSULTING 
ΙΚΕ  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 δύο   (2) 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: 
 
                 

• «TUTTO FOOD 2021 » έκθεση με φυσική παρουσία στο Μιλάνο, από 22 έως 26/10/2021 
στην προσφερόμενη τιμή 73.135,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. στην   εταιρεία 
GREAT TRADE EXHIBITIONS EXPPORTS CONSULTING ΙΚΕ  Ταχ. Δνση: Κώστα 
Βάρναλη 11 Χαλάνδρι  ΤΚ: 152 33 ΑΦΜ: 800587724 ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ  και στην τιμή της 
οικονομικής της  προσφοράς  στο συνολικό ποσό 73.135,20 ευρώ ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και  

 

• Για την «FREE FROM FUNCTIONAL INGREDIENTS EXPO 2021» έκθεση με φυσική 
παρουσία στο Άμστερνταμ με αντικείμενο εξειδικευμένα τρόφιμα «ελεύθερα από» από 23 
έως 24/11/2021 στην προσφερόμενη τιμή 71.895,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με 
την εταιρεία GREAT TRADE EXHIBITIONS EXPPORTS CONSULTING ΙΚΕ   Ταχ. Δνση: 
Κώστα Βάρναλη 11 Χαλάνδρι  ΤΚ: 152 33 ΑΦΜ: 800587724 ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ  και στην 
τιμή της οικονομικής της  προσφοράς  στο συνολικό ποσό 71.895,20 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 34Δ/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 στην  εταιρεία : GREAT TRADE EXHIBITIONS EXPPORTS CONSULTING 
ΙΚΕ  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 δύο   (2) 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: 

 
                 

• «TUTTO FOOD 2021 » έκθεση με φυσική παρουσία στο Μιλάνο, από 22 έως 26/10/2021 
στην προσφερόμενη τιμή 73.135,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. στην   εταιρεία 
GREAT TRADE EXHIBITIONS EXPPORTS CONSULTING ΙΚΕ  Ταχ. Δνση: Κώστα 
Βάρναλη 11 Χαλάνδρι  ΤΚ: 152 33 ΑΦΜ: 800587724 ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ  και στην τιμή της 
οικονομικής της  προσφοράς  στο συνολικό ποσό 73.135,20 ευρώ ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και  

 

• Για την «FREE FROM FUNCTIONAL INGREDIENTS EXPO 2021» έκθεση με φυσική 
παρουσία στο Άμστερνταμ με αντικείμενο εξειδικευμένα τρόφιμα «ελεύθερα από» από 23 
έως 24/11/2021 στην προσφερόμενη τιμή 71.895,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με 
την εταιρεία GREAT TRADE EXHIBITIONS EXPPORTS CONSULTING ΙΚΕ   Ταχ. Δνση: 
Κώστα Βάρναλη 11 Χαλάνδρι  ΤΚ: 152 33 ΑΦΜ: 800587724 ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ  και στην 
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τιμή της οικονομικής της  προσφοράς  στο συνολικό ποσό 71.895,20 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

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

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη 

Άννα καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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