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

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 48η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2253/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10-08-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:15 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 157777 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 09-08-2018. 
 

Θέμα 15ο  
Έγκριση του πρακτικού 37/2018 της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την υλοποίηση του Προγράμματος 
Δράσεων Προβολής και Προώθησης Προϊόντων του Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας 
Αττικής για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018, συνολικού προϋπολογισμού 54.560,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (44.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία  

 Μεθυμάκη Άννα 

 Πελέκης Ζαχαρίας 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 

 Δημάκος Δημήτριος   

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την από 09-08-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 
2. 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). 

3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 

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

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
7. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 48105/06.03.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

114/ΥΟΔΔ/10-03-2017) περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής. 

8. Την υπ’ αρ.425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018. 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ.424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
περί «έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Αττικής έτους 2018».   

10. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 105159/36993/29.12.2017 και 23201/8723/20.04.2018 αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής και η 1η Αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 4540/11.08.2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
Πολιτικής με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ανωτέρω απόφαση. 

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 6346/29.11.2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
Πολιτικής με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τις συμπληρωματικές 
υπηρεσίες ή προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν για τη επιτυχή παρουσία της Περιφέρειας 
στις Διεθνείς και Τοπικές εκθέσεις Τροφίμων και Ποτών.  

13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 6582/6.12.2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
Πολιτικής  σχετικά με τη μη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην έκθεση GULFOOD 2018 
καθώς και λεπτομέρειες και τροποποιήσεις τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν την 
υλοποίηση των εκθέσεων ΝATURAL & ORGANIC PRODUCTS ASIA και  «Φεστιβάλ 
Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας» αντίστοιχα. 

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 7037/22.12.2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
Πολιτικής για την τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών της έκθεσης NATURAL &  ORGANIC 
PRODUCTS ASIA (29-31 Αυγούστου 2018). 

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 2700/1.6.2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής 
σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της έκθεσης SIAL- PARIS 2018. 

16. Την υπ’ αρ. 2968/2017 (ΑΔΑ: ΩΒΝΘ7Λ7-ΓΔΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά 
με την έγκριση δαπάνης. 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 18/2.01.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης . 
18. Το από 19-6-2018 μήνυμα της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής για την 

επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των εκθέσεων. 
19. Το από 22-6-2018 διευκρινιστικό μήνυμα της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής. 
20. Την υπ’ αρ. 1839/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ : 

73ΔΨ7Λ7-ΚΚΔ) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης. 
21. Την υπ’ αρ. πρωτ.  145846/23.07.2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003468830)  Διακήρυξη Συνοπτικού 

Διαγωνισμού. 
22. Την υπ’ αρ.πρωτ.οικ. 148724/26-07-2018 πρόσκληση  της Υπηρεσίας μας προς την 

Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών.  
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23. Το υπ’ αρ. 37/2018 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης  
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ.Α, σύμφωνα με το οποίο : 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 

Επιτροπή προχώρησε στη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού με θέμα: «Υλοποίηση του 
Προγράμματος Δράσεων Προβολής και Προώθησης Προϊόντων του Αγροδιατροφικού 
Τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018, συνολικού 
προϋπολογισμού 54.560,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις παρακάτω ομάδες: 
 

ΟΜΑΔΑ 1 - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, Προϋπολογισμός 12.200,00 € πλέον του ΦΠΑ (15.128,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 
ΟΜΑΔΑ 2 - B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ SIAL PARIS 2018, Προϋπολογισμός 
4.500,00 € πλέον του  ΦΠΑ (5.580,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
 
ΟΜΑΔΑ 3 - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ SIAL PARIS 2018 
KΑΙ FOOD & LIFE,  Προϋπολογισμός 5.000,00 € πλέον του ΦΠΑ (6.200,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 
ΟΜΑΔΑ 4 - ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ, Προϋπολογισμός 3.400,00 € πλέον του ΦΠΑ (4.216,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 
ΟΜΑΔΑ 5 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PROWEIN 2018 ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (3 ΑΤΟΜΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, Προϋπολογισμός 18.900,00 € πλέον του 
ΦΠΑ (23.436,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της τιμής σε ευρώ.». 

Σήμερα ενώπιον της Επιτροπής, υποβλήθηκαν τρεις φάκελοι, οι κάτωθι:  

1. «ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ Ο.Ε.» 

2. «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ – “MEDIA SUITE”» 

3. «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» 

Οι  ανωτέρω προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και η Επιτροπή προχώρησε στη μονογραφή 

των κυρίως φακέλων και στην αποσφράγισή τους ενώ παρίσταντο στην ως άνω διαδικασία  οι 

εκπρόσωποι όλων των ανωτέρω συμμετεχόντων.   

Εν συνεχεία, η Επιτροπή μονόγραψε τους φακέλους των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 

τους φακέλους των Τεχνικών  Προσφορών ανά φύλλο. 

Μετά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των φακέλων των Τεχνικών 

Προσφορών των συμμετεχόντων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και οι 

φάκελοι Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων  είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων της οικονομικής 

προσφοράς των συμμετεχόντων και διαπίστωσε ότι: 

 

α) το σύνολο των κατατεθειμένων προσφορών ήταν εντός του προϋπολογισμού και 

σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς της υπ αρ . πρωτ. Οικ. 145846/23-

07-2018 Διακήρυξης. 
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β) αναλυτικότερα  οι κατατεθειμένες προσφορές έχουν ως ακολούθως:  

 

1. Οικονομική προσφορά  της «ΑΦΟΙ ΤΖΕΝΑΛΗ Ο.Ε.» 

Α/Α 
ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Α) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
(ο συνολικός 

προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 
12.200,00 € πλέον του 

Φ.Π.Α., 15.128,00 € 
συμπερ/μένου Φ.Π.Α.) 

α) Δημιουργία και εκτύπωση δύο 
αυτοκόλλητων 0.80μ (μ) x 1.20μ (υ) 
και έως 2.00μ (μ) x 1.20μ (υ) 
επικολλημένων σε kappamaount 
πάχους 10 mm που φέρουν 
γατζάκια για τοποθέτηση. Στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 
στην έκθεση καθώς και η 
επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 
Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
Πολιτικής. 
 
Ενοικίαση οθόνης πλάσμα 42 
ιντσών συνοδευόμενη από 
επιδαπέδια βάση και DVD player. 
Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από 
ηχεία (MARKET EXPO) 
 

1.000 € 240 € 1.240 € 

β) Δημιουργία και εκτύπωση δύο 
μακετών 3.00 έως 4.00μ (μ) x 2.00μ 
(υ) και 2.00 έως 3.00μ (μ) x 2.00μ  
(υ) εκτυπωμένες σε μουσαμά. Οι 
εκτυπώσεις θα φέρουν 
μπουντούζια και θα είναι 
αποθηκευμένες σε θήκη_ρολό. Στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 
στην έκθεση καθώς και η 
επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 
Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής 
 
Εκτύπωση προσκλήσεων (250 
τεμάχια) για το 10ο Φεστιβάλ 
Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων 
Μέλισσας. Δημιουργία και 
εκτύπωση. Διαστάσεις εκτύπωσης 
(21cm x 11cm), τύπος χαρτιού 
ακουαρέλα 270 gr. Η εκτύπωση θα 
εκτελείται μετά την επίδειξη των 
σχετικών proofs. 
 
 Ενοικίαση οθόνης πλάσμα 42 
ιντσών συνοδευόμενη από 
επιδαπέδια βάση και DVD player. 
Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από 
ηχεία 
  (ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΑΣ)  

1.200 € 288 € 1.488 € 

γ) Για διάθεση και στις  τέσσερεις 
εκθέσεις: 
1)Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα 
εμβληματικά προϊόντα της Αττικής 
στα ελληνικά (1.000 τεμάχια) 

 Δημιουργία μακέτας φυλλαδίου 

 Εκτύπωση- Προδιαγραφές 
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εκτύπωσης: Μέγεθος χαρτιού 
Α3, τρίπτυχο δύο όψεων, 
τετραχρωμία, και βάρος χαρτιού 
170 g. Το είδος της εκτύπωσης 
(π.χ. ποιότητα χαρτιού) θα 
αποφασιστεί σε συνεργασία με 
την αναθέτουσα αρχή μετά την 
επίδειξη των σχετικών proofs.  

2) Ξενόγλωσσο ενημερωτικό 
φυλλάδιο για τα εμβληματικά 
προϊόντα της Αττικής  

 Μετάφραση στα γαλλικά του 
κειμένου του φυλλαδίου που θα 
δοθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

 Δημιουργία μακέτας φυλλαδίου 
στα γαλλικά 

 Δημιουργία μακέτας φυλλαδίου 
στα αγγλικά και γερμανικά 

 Εκτύπωση 2.000 τεμαχίων στα 
αγγλικά 

 Εκτύπωση 1.000 τεμαχίων στα 
γαλλικά 

 Εκτύπωση 1.000 τεμαχίων στα 
γερμανικά 

 Προδιαγραφές εκτύπωσης: 
Μέγεθος χαρτιού Α3, τρίπτυχο δύο 
όψεων, τετραχρωμία, και βάρος 
χαρτιού 170 g. Το είδος της 
εκτύπωσης (π.χ. ποιότητα 
χαρτιού) θα αποφασιστεί σε 
συνεργασία με την αναθέτουσα 
αρχή μετά την επίδειξη των 
σχετικών proofs.  
4)Φυλλάδια παρουσίασης των 
επιχειρήσεων  που συμμετέχουν 
σε εκθέσεις 

 Μετάφραση στα αγγλικά και 
γαλλικά, δημιουργία μακέτας, 
εκτύπωση 300 τεμ στα γαλλικά 
και 300 τεμ στα αγγλικά για 
την έκθεση SIAL 

 Μετάφραση στα αγγλικά και 
γερμανικά, δημιουργία 
μακέτας, εκτύπωση 300 τεμ 
στα γερμανικά και 300 τεμ στα 
αγγλικά για την έκθεση FOOD 
AND LIFE 
Προδιαγραφές εκτύπωσης: 
Μέγεθος χαρτιού Α5, δύο 
όψεων, τετραχρωμία, και 
βάρος χαρτιού 170 g. Το είδος 
της εκτύπωσης (π.χ. ποιότητα 
χαρτιού) θα αποφασιστεί σε 
συνεργασία με την 
αναθέτουσα αρχή μετά την 
επίδειξη των σχετικών proofs.  

3) 500 τεμάχια λευκών φακέλων 
σχήματος 23x11 εκ. καρέ, 
αυτοκόλλητων, με εκτυπωμένα τα 
στοιχεία της υπηρεσίας. Στο κόστος 
θα περιλαμβάνεται η δημιουργία 
μακέτας σε ένα χρώμα μαύρο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.400 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

816 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.216 € 
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400 € 

 
 
 
 
 

96 € 

 
 
 
 
 

        496 € 

δ) Αναλώσιμα-κεράσματα (στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 
στην έκθεση καθώς και η επιστροφή 
στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής 
& Κτηνιατρικής Πολιτικής) (SUPER 
MARKET, MINI MARKET ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) 

700 € 168 € 868 € 

ε) Αναλώσιμα-κεράσματα (στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 
στην έκθεση καθώς και η επιστροφή 
στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής 
& Κτηνιατρικής Πολιτικής) (SIAL 
PARIS 2018) 

800 € 192 € 992 € 

στ) Αναλώσιμα-κεράσματα (στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 
στην έκθεση καθώς και η επιστροφή 
στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής 
& Κτηνιατρικής Πολιτικής) (FOOD& 
LIFE )  

700 € 168 € 868€  

ζ) Αναλώσιμα-κεράσματα (στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 
στην έκθεση καθώς και η επιστροφή 
στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής 
& Κτηνιατρικής Πολιτικής) 
(ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ) 

600 € 144 € 744 € 

η) πάνινες τσάντες για την έκθεση “ 
SIAL PARIS 2018” (στο κόστος 
περιλαμβάνεται η μεταφορά στην 
έκθεση καθώς και η επιστροφή στα 
γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής & 
Κτηνιατρικής Πολιτικής) 

700 € 168 € 868 € 

θ) πάνινες τσάντες για την έκθεση “ 
FOOD& LIFE ” (στο κόστος 
περιλαμβάνεται η μεταφορά στην 
έκθεση καθώς και η επιστροφή στα 
γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής & 
Κτηνιατρικής Πολιτικής) 

700 € 168 € 868€  

ι) μεταφορά πάνινων τσαντών, 
αυτοκόλλητων,  μακετών, 
προσκλήσεων, φυλλαδίων, 
φακέλων και αναλωσίμων-
κερασμάτων στους εκθεσιακούς 
χώρους   (στο κόστος 
περιλαμβάνεται η μεταφορά στην 
έκθεση καθώς και η επιστροφή στα 
γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής & 
Κτηνιατρικής Πολιτικής καθώς και ο 
εκτελωνισμός για όπου απαιτείται) 

900 € 216 € 1.116 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 11.100 € 2.664 € 13.764 € 

      

2. 

Β) B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΕΚΘΕΣΗ “SIAL PARIS 

2018” 
(ο συνολικός 

προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 

Τουλάχιστον 10 συναντήσεις ανά 
εκθέτη με τους όρους που 
αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 
1 της παρούσης 

3.800 € 912 € 4.712 € 
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4.500,00 € πλέον του 
Φ.Π.Α., 5.580,00 €  

συμπερ/νου Φ.Π.Α.) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 3.800 € 912 €  4.712€  

3. 

Γ) ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ “ SIAL PARIS 
2018”, “FOOD & LIFE” 

(ο συνολικός 
προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 

5.000,00 € πλέον του 
Φ.Π.Α., 6.200,00 € 

συμπερ/νου Φ.Π.Α. ) 

α) Αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης σε λίστες 

επιχειρήσεων 
(Eκθέσεις SIAL PARIS 2018 και 

FOOD & LIFE) 

200 € 48 € 248 € 

β) Προβολή μέσω του επισήμου 
φορέα  της έκθεσης, εφόσον 
υποστηρίζεται αυτή η υπηρεσία. 
Επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από 
τον ανάδοχο (Eκθέσεις SIAL PARIS 
2018 και FOOD & LIFE) 

2.500 € 600 € 3.100 € 

γ) Στελέχωση του περιπτέρου με 
διερμηνέα για 5 ημέρες καθ’ όλη τη 
διάρκεια της έκθεσης (Eκθέσεις 
SIAL PARIS 2018 και FOOD & 
LIFE) 

1.500 € 360 € 1.860 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 4.200 € 1.008 € 5.208 € 

4. 

Δ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  
(ο συνολικός 

προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 

3.400,00 € πλέον του 
Φ.Π.Α., 4.216,00 €  

συμπερ/νου Φ.Π.Α.) 

α)Επαγγελματική φωτογράφιση του 
περιπτέρου της Περιφέρειας 
Αττικής στη Διεθνή έκθεση “SIAL 
PARIS 2018” και των σημαντικών 
στιγμιότυπων που θα προκύψουν 
τις ημέρες της έκθεσης. 

1.200 € 288 € 1.488 € 

β) Δημιουργία 2-3 μακετών αφίσας 
για τη χρήση τους στην έκθεση 
“SIAL PARIS 2018” 

300 € 72 € 372 € 

γ) Επαγγελματική φωτογράφιση 
του περιπτέρου της Περιφέρειας 
Αττικής στη Διεθνή έκθεση “SIAL 
PARIS 2018” και των σημαντικών 
στιγμιότυπων που θα προκύψουν 
τις ημέρες της έκθεσης 

1.000 € 240 € 1.240 € 

δ) Δημιουργία 4 μακετών αφίσας 
για τη χρήση τους στην έκθεση 
“FOOD & LIFE” 

300 € 72 € 372 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 2.800 € 672 € 3.472 €  

5. 

Ε) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (3 
ΑΤΟΜΑ) ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ  ΚΑΘΕ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 (ο συνολικός 
προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 
18.900,00 € πλέον του 

Φ.Π.Α., 23.436,00 € 
συμπερ/νου Φ.Π.Α. ) 

Αθήνα-Παρίσι με επιστροφή (επτά  
διανυκτερεύσεις) για έκθεση “SIAL 

PARIS 2018” 
 

Αθήνα- Μόναχο με επιστροφή 
(επτά  διανυκτερεύσεις) για έκθεση 

“FOOD & LIFE” 

   

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ E 16.000 € 3.840 € 19.840 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 37.900 € 9.096 € 46.996 € 
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2. Οικονομική προσφορά  της «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ – “MEDIA SUITE» 

Α/Α 
ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Α) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
(ο συνολικός 

προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 
12.200,00 € πλέον του 

Φ.Π.Α., 15.128,00 € 
συμπερ/μένου Φ.Π.Α.) 

α) Δημιουργία και εκτύπωση δύο 
αυτοκόλλητων 0.80μ (μ) x 1.20μ (υ) 

και έως 2.00μ (μ) x 1.20μ (υ) 
επικολλημένων σε kappamaount 

πάχους 10 mm που φέρουν 
γατζάκια για τοποθέτηση. Στο 

κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 
στην έκθεση καθώς και η 

επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 
Αγροτικής & Κτηνιατρικής 

Πολιτικής. 
 

Ενοικίαση οθόνης πλάσμα 42 
ιντσών συνοδευόμενη από 

επιδαπέδια βάση και DVD player. 
Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από 

ηχεία (MARKET EXPO) 
 

500 € 120 € 620 € 

  

β) Δημιουργία και εκτύπωση δύο 
μακετών 3.00 έως 4.00μ (μ) x 2.00μ 
(υ) και 2.00 έως 3.00μ (μ) x 2.00μ  
(υ) εκτυπωμένες σε μουσαμά. Οι 

εκτυπώσεις θα φέρουν 
μπουντούζια και θα είναι 

αποθηκευμένες σε θήκη_ρολό. Στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 

στην έκθεση καθώς και η 
επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 
Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής 

 
Εκτύπωση προσκλήσεων (250 
τεμάχια) για το 10ο Φεστιβάλ 

Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων 
Μέλισσας. Δημιουργία και 

εκτύπωση. Διαστάσεις εκτύπωσης 
(21cm x 11cm), τύπος χαρτιού 

ακουαρέλα 270 gr. Η εκτύπωση θα 
εκτελείται μετά την επίδειξη των 

σχετικών proofs. 
 

 Ενοικίαση οθόνης πλάσμα 42 
ιντσών συνοδευόμενη από 

επιδαπέδια βάση και DVD player. 
Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από 

ηχεία 
  (ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΑΣ)  

500 € 120 € 620 € 

  

γ) Για διάθεση και στις  τέσσερεις 
εκθέσεις: 

1)Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα 
εμβληματικά προϊόντα της Αττικής 

στα ελληνικά (1.000 τεμάχια) 

 Δημιουργία μακέτας φυλλαδίου 

 Εκτύπωση- Προδιαγραφές 
εκτύπωσης: Μέγεθος χαρτιού 
Α3, τρίπτυχο δύο όψεων, 
τετραχρωμία, και βάρος χαρτιού 
170 g. Το είδος της εκτύπωσης 

1.500 € 360 €  1.860 € 
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(π.χ. ποιότητα χαρτιού) θα 
αποφασιστεί σε συνεργασία με 
την αναθέτουσα αρχή μετά την 
επίδειξη των σχετικών proofs.  
2) Ξενόγλωσσο ενημερωτικό 
φυλλάδιο για τα εμβληματικά 

προϊόντα της Αττικής  

 Μετάφραση στα γαλλικά του 
κειμένου του φυλλαδίου που θα 
δοθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

 Δημιουργία μακέτας φυλλαδίου 
στα γαλλικά 

 Δημιουργία μακέτας φυλλαδίου 
στα αγγλικά και γερμανικά 

 Εκτύπωση 2.000 τεμαχίων στα 
αγγλικά 

 Εκτύπωση 1.000 τεμαχίων στα 
γαλλικά 

 Εκτύπωση 1.000 τεμαχίων στα 
γερμανικά 

 Προδιαγραφές εκτύπωσης: 
Μέγεθος χαρτιού Α3, τρίπτυχο δύο 

όψεων, τετραχρωμία, και βάρος 
χαρτιού 170 g. Το είδος της 

εκτύπωσης (π.χ. ποιότητα χαρτιού) 
θα αποφασιστεί σε συνεργασία με 

την αναθέτουσα αρχή μετά την 
επίδειξη των σχετικών proofs.  
4)Φυλλάδια παρουσίασης των 

επιχειρήσεων  που συμμετέχουν σε 
εκθέσεις 

 Μετάφραση στα αγγλικά και 
γαλλικά, δημιουργία μακέτας, 
εκτύπωση 300 τεμ στα γαλλικά 
και 300 τεμ στα αγγλικά για 
την έκθεση SIAL 

 Μετάφραση στα αγγλικά και 
γερμανικά, δημιουργία 
μακέτας, εκτύπωση 300 τεμ 
στα γερμανικά και 300 τεμ στα 
αγγλικά για την έκθεση FOOD 
AND LIFE 
Προδιαγραφές εκτύπωσης: 

Μέγεθος χαρτιού Α5, δύο όψεων, 
τετραχρωμία, και βάρος χαρτιού 
170 g. Το είδος της εκτύπωσης 

(π.χ. ποιότητα χαρτιού) θα 
αποφασιστεί σε συνεργασία με την 
αναθέτουσα αρχή μετά την επίδειξη 

των σχετικών proofs.  
3) 500 τεμάχια λευκών φακέλων 

σχήματος 23x11 εκ. καρέ, 
αυτοκόλλητων, με εκτυπωμένα τα 

στοιχεία της υπηρεσίας. Στο κόστος 
θα περιλαμβάνεται η δημιουργία 

μακέτας σε ένα χρώμα μαύρο 

  

δ) Αναλώσιμα-κεράσματα (στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 

στην έκθεση καθώς και η 
επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
Πολιτικής) (SUPER MARKET, MINI 

MARKET ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) 

300 € 72 € 372 € 

  ε) Αναλώσιμα-κεράσματα (στο 300 € 72 € 372 € 
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κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 
στην έκθεση καθώς και η 

επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 
Αγροτικής & Κτηνιατρικής 

Πολιτικής) (SIAL PARIS 2018) 

  

στ) Αναλώσιμα-κεράσματα (στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 

στην έκθεση καθώς και η 
επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
Πολιτικής) (FOOD& LIFE )  

300 € 72 € 372 € 

  

ζ) Αναλώσιμα-κεράσματα (στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 

στην έκθεση καθώς και η 
επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
Πολιτικής) (ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ) 

300 € 72 € 372 € 

  

η) πάνινες τσάντες για την έκθεση “ 
SIAL PARIS 2018” (στο κόστος 

περιλαμβάνεται η μεταφορά στην 
έκθεση καθώς και η επιστροφή στα 

γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής & 
Κτηνιατρικής Πολιτικής) 

500 € 120 € 620 € 

  

θ) πάνινες τσάντες για την έκθεση “ 
FOOD& LIFE ” (στο κόστος 

περιλαμβάνεται η μεταφορά στην 
έκθεση καθώς και η επιστροφή στα 

γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής & 
Κτηνιατρικής Πολιτικής) 

500 € 120 € 620 € 

  

ι) μεταφορά πάνινων τσαντών, 
αυτοκόλλητων,  μακετών, 

προσκλήσεων, φυλλαδίων, 
φακέλων και αναλωσίμων-

κερασμάτων στους εκθεσιακούς 
χώρους   (στο κόστος 

περιλαμβάνεται η μεταφορά στην 
έκθεση καθώς και η επιστροφή στα 

γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής & 
Κτηνιατρικής Πολιτικής καθώς και ο 
εκτελωνισμός για όπου απαιτείται) 

300 € 72 € 372 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 5.000 € 1.200 € 6.200 € 

      

2. 

Β) B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΕΚΘΕΣΗ “SIAL PARIS 

2018” 
(ο συνολικός 

προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 

4.500,00 € πλέον του 
Φ.Π.Α., 5.580,00 €  

συμπερ/νου Φ.Π.Α.) 

Τουλάχιστον 10 συναντήσεις ανά 
εκθέτη με τους όρους που 
αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 
1 της παρούσης 

2.500 € 600 € 3.100 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 2.500 € 600 € 3.100 € 

3. 

Γ) ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ “ SIAL PARIS 
2018”, “FOOD & LIFE” 

(ο συνολικός 
προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 

α) Αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης σε λίστες 

επιχειρήσεων 
(Eκθέσεις SIAL PARIS 2018 και 

FOOD & LIFE) 

500 € 120 € 620 € 

β) Προβολή μέσω του επισήμου 
φορέα  της έκθεσης, εφόσον 
υποστηρίζεται αυτή η υπηρεσία. 

500 € 120 € 620 € 
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5.000,00 € πλέον του 
Φ.Π.Α., 6.200,00 € 

συμπερ/νου Φ.Π.Α. ) 

Επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από 
τον ανάδοχο (Eκθέσεις SIAL PARIS 
2018 και FOOD & LIFE) 

γ) Στελέχωση του περιπτέρου με 
διερμηνέα για 5 ημέρες καθ’ όλη τη 
διάρκεια της έκθεσης (Eκθέσεις 
SIAL PARIS 2018 και FOOD & 
LIFE) 

3.000 € 720 €  3.720 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 4.000 € 960 € 4.960 € 

4. 

Δ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  
(ο συνολικός 

προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 

3.400,00 € πλέον του 
Φ.Π.Α., 4.216,00 €  

συμπερ/νου Φ.Π.Α.) 

α)Επαγγελματική φωτογράφιση του 
περιπτέρου της Περιφέρειας 
Αττικής στη Διεθνή έκθεση “SIAL 
PARIS 2018” και των σημαντικών 
στιγμιότυπων που θα προκύψουν 
τις ημέρες της έκθεσης. 

500 € 120 € 620 € 

β) Δημιουργία 2-3 μακετών αφίσας 
για τη χρήση τους στην έκθεση 
“SIAL PARIS 2018” 

300 € 72 € 372 € 

γ) Επαγγελματική φωτογράφιση 
του περιπτέρου της Περιφέρειας 
Αττικής στη Διεθνή έκθεση “SIAL 
PARIS 2018” και των σημαντικών 
στιγμιότυπων που θα προκύψουν 
τις ημέρες της έκθεσης 

500 € 120 € 620 € 

δ) Δημιουργία 4 μακετών αφίσας 
για τη χρήση τους στην έκθεση 
“FOOD & LIFE” 

300 € 72 € 372 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 1.600 € 384 € 1.984 € 

5. 

Ε) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (3 
ΑΤΟΜΑ) ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ  ΚΑΘΕ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 (ο συνολικός 
προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 
18.900,00 € πλέον του 

Φ.Π.Α., 23.436,00 € 
συμπερ/νου Φ.Π.Α. ) 

Αθήνα-Παρίσι με επιστροφή (επτά  
διανυκτερεύσεις) για έκθεση “SIAL 

PARIS 2018” 
 

Αθήνα- Μόναχο με επιστροφή 
(επτά  διανυκτερεύσεις) για έκθεση 

“FOOD & LIFE” 

13.500 € 3.240 € 16.740€  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ E 13.500 € 3.240 € 16.740 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 26.600 € 6.384 € 32.984 € 

 

3. Οικονομική προσφορά  της «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» 

Α/Α 
ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Α) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
(ο συνολικός 

προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 
12.200,00 € πλέον του 

Φ.Π.Α., 15.128,00 € 
συμπερ/μένου Φ.Π.Α.) 

α) Δημιουργία και εκτύπωση δύο 
αυτοκόλλητων 0.80μ (μ) x 1.20μ (υ) 

και έως 2.00μ (μ) x 1.20μ (υ) 
επικολλημένων σε kappamaount 

πάχους 10 mm που φέρουν 
γατζάκια για τοποθέτηση. Στο 

κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 
στην έκθεση καθώς και η 

επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 
Αγροτικής & Κτηνιατρικής 

Πολιτικής. 

500 € 120 € 620 € 
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Ενοικίαση οθόνης πλάσμα 42 

ιντσών συνοδευόμενη από 
επιδαπέδια βάση και DVD player. 
Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από 

ηχεία (MARKET EXPO) 
 

  

β) Δημιουργία και εκτύπωση δύο 
μακετών 3.00 έως 4.00μ (μ) x 2.00μ 
(υ) και 2.00 έως 3.00μ (μ) x 2.00μ  
(υ) εκτυπωμένες σε μουσαμά. Οι 

εκτυπώσεις θα φέρουν 
μπουντούζια και θα είναι 

αποθηκευμένες σε θήκη_ρολό. Στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 

στην έκθεση καθώς και η 
επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 
Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής 

 
Εκτύπωση προσκλήσεων (250 
τεμάχια) για το 10ο Φεστιβάλ 

Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων 
Μέλισσας. Δημιουργία και 

εκτύπωση. Διαστάσεις εκτύπωσης 
(21cm x 11cm), τύπος χαρτιού 

ακουαρέλα 270 gr. Η εκτύπωση θα 
εκτελείται μετά την επίδειξη των 

σχετικών proofs. 
 

 Ενοικίαση οθόνης πλάσμα 42 
ιντσών συνοδευόμενη από 

επιδαπέδια βάση και DVD player. 
Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από 

ηχεία 
  (ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΑΣ)  

900 € 216 € 1.116 € 

  

γ) Για διάθεση και στις  τέσσερεις 
εκθέσεις: 

1)Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα 
εμβληματικά προϊόντα της Αττικής 

στα ελληνικά (1.000 τεμάχια) 

 Δημιουργία μακέτας φυλλαδίου 

 Εκτύπωση- Προδιαγραφές 
εκτύπωσης: Μέγεθος χαρτιού 
Α3, τρίπτυχο δύο όψεων, 
τετραχρωμία, και βάρος χαρτιού 
170 g. Το είδος της εκτύπωσης 
(π.χ. ποιότητα χαρτιού) θα 
αποφασιστεί σε συνεργασία με 
την αναθέτουσα αρχή μετά την 
επίδειξη των σχετικών proofs.  
2) Ξενόγλωσσο ενημερωτικό 
φυλλάδιο για τα εμβληματικά 

προϊόντα της Αττικής  

 Μετάφραση στα γαλλικά του 
κειμένου του φυλλαδίου που θα 
δοθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

 Δημιουργία μακέτας φυλλαδίου 
στα γαλλικά 

 Δημιουργία μακέτας φυλλαδίου 
στα αγγλικά και γερμανικά 

 Εκτύπωση 2.000 τεμαχίων στα 
αγγλικά 

3.000 € 720 € 3.720 € 
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 Εκτύπωση 1.000 τεμαχίων στα 
γαλλικά 

 Εκτύπωση 1.000 τεμαχίων στα 
γερμανικά 

 Προδιαγραφές εκτύπωσης: 
Μέγεθος χαρτιού Α3, τρίπτυχο δύο 

όψεων, τετραχρωμία, και βάρος 
χαρτιού 170 g. Το είδος της 

εκτύπωσης (π.χ. ποιότητα χαρτιού) 
θα αποφασιστεί σε συνεργασία με 

την αναθέτουσα αρχή μετά την 
επίδειξη των σχετικών proofs.  
4)Φυλλάδια παρουσίασης των 

επιχειρήσεων  που συμμετέχουν σε 
εκθέσεις 

 Μετάφραση στα αγγλικά και 
γαλλικά, δημιουργία μακέτας, 
εκτύπωση 300 τεμ στα γαλλικά 
και 300 τεμ στα αγγλικά για 
την έκθεση SIAL 

 Μετάφραση στα αγγλικά και 
γερμανικά, δημιουργία 
μακέτας, εκτύπωση 300 τεμ 
στα γερμανικά και 300 τεμ στα 
αγγλικά για την έκθεση FOOD 
AND LIFE 
Προδιαγραφές εκτύπωσης: 

Μέγεθος χαρτιού Α5, δύο όψεων, 
τετραχρωμία, και βάρος χαρτιού 
170 g. Το είδος της εκτύπωσης 

(π.χ. ποιότητα χαρτιού) θα 
αποφασιστεί σε συνεργασία με την 
αναθέτουσα αρχή μετά την επίδειξη 

των σχετικών proofs.  
3) 500 τεμάχια λευκών φακέλων 

σχήματος 23x11 εκ. καρέ, 
αυτοκόλλητων, με εκτυπωμένα τα 

στοιχεία της υπηρεσίας. Στο κόστος 
θα περιλαμβάνεται η δημιουργία 

μακέτας σε ένα χρώμα μαύρο 

  

δ) Αναλώσιμα-κεράσματα (στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 

στην έκθεση καθώς και η 
επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
Πολιτικής) (SUPER MARKET, MINI 

MARKET ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) 

600€ 144 € 

 
 
 

744 €  
 
 
 

  

ε) Αναλώσιμα-κεράσματα (στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 

στην έκθεση καθώς και η 
επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
Πολιτικής) (SIAL PARIS 2018) 

600 € 144 € 744 € 

  

στ) Αναλώσιμα-κεράσματα (στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 

στην έκθεση καθώς και η 
επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής & Κτηνιατρικής 
Πολιτικής) (FOOD& LIFE )  

600 € 144 € 744 € 

  

ζ) Αναλώσιμα-κεράσματα (στο 
κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 

στην έκθεση καθώς και η 
επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής & Κτηνιατρικής 

600 € 144 € 744 € 
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Πολιτικής) (ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ) 

  

η) πάνινες τσάντες για την έκθεση “ 
SIAL PARIS 2018” (στο κόστος 

περιλαμβάνεται η μεταφορά στην 
έκθεση καθώς και η επιστροφή στα 

γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής & 
Κτηνιατρικής Πολιτικής) 

700 € 168 € 868 € 

  

θ) πάνινες τσάντες για την έκθεση “ 
FOOD& LIFE ” (στο κόστος 

περιλαμβάνεται η μεταφορά στην 
έκθεση καθώς και η επιστροφή στα 

γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής & 
Κτηνιατρικής Πολιτικής) 

700 € 168 €  868 € 

  

ι) μεταφορά πάνινων τσαντών, 
αυτοκόλλητων,  μακετών, 

προσκλήσεων, φυλλαδίων, 
φακέλων και αναλωσίμων-

κερασμάτων στους εκθεσιακούς 
χώρους   (στο κόστος 

περιλαμβάνεται η μεταφορά στην 
έκθεση καθώς και η επιστροφή στα 

γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής & 
Κτηνιατρικής Πολιτικής καθώς και ο 
εκτελωνισμός για όπου απαιτείται) 

500 € 120 € 620 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 8.700 € 2.088 € 10.788 € 

      

2. 

Β) B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΕΚΘΕΣΗ “SIAL PARIS 

2018” 
(ο συνολικός 

προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 

4.500,00 € πλέον του 
Φ.Π.Α., 5.580,00 €  

συμπερ/νου Φ.Π.Α.) 

Τουλάχιστον 10 συναντήσεις ανά 
εκθέτη με τους όρους που 
αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 
1 της παρούσης 

3.000 € 720 € 3.720 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 3.000 € 720 € 3.720 € 

3. 

Γ) ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ “ SIAL PARIS 
2018”, “FOOD & LIFE” 

(ο συνολικός 
προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 

5.000,00 € πλέον του 
Φ.Π.Α., 6.200,00 € 

συμπερ/νου Φ.Π.Α. ) 

α) Αποστολή newsletters κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης σε λίστες 

επιχειρήσεων 
(Eκθέσεις SIAL PARIS 2018 και 

FOOD & LIFE) 

420 € 100,80 € 520,80 € 

β) Προβολή μέσω του επισήμου 
φορέα  της έκθεσης, εφόσον 
υποστηρίζεται αυτή η υπηρεσία. 
Επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από 
τον ανάδοχο (Eκθέσεις SIAL PARIS 
2018 και FOOD & LIFE) 

1.400 € 336 € 1.736 € 

γ) Στελέχωση του περιπτέρου με 
διερμηνέα για 5 ημέρες καθ’ όλη τη 
διάρκεια της έκθεσης (Eκθέσεις 
SIAL PARIS 2018 και FOOD & 
LIFE) 

2.800 € 672 € 3.472 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 4.620 € 1.108,80€  5.728,80 € 

4. 

Δ) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  
(ο συνολικός 

προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 

3.400,00 € πλέον του 
Φ.Π.Α., 4.216,00 €  

α)Επαγγελματική φωτογράφιση του 
περιπτέρου της Περιφέρειας 
Αττικής στη Διεθνή έκθεση “SIAL 
PARIS 2018” και των σημαντικών 
στιγμιότυπων που θα προκύψουν 
τις ημέρες της έκθεσης. 

600 € 144 € 744€  
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συμπερ/νου Φ.Π.Α.) β) Δημιουργία 2-3 μακετών αφίσας 
για τη χρήση τους στην έκθεση 
“SIAL PARIS 2018” 

190 € 45,60 € 235,60 € 

γ) Επαγγελματική φωτογράφιση 
του περιπτέρου της Περιφέρειας 
Αττικής στη Διεθνή έκθεση “SIAL 
PARIS 2018” και των σημαντικών 
στιγμιότυπων που θα προκύψουν 
τις ημέρες της έκθεσης 

600 € 144 €  744 € 

δ) Δημιουργία 4 μακετών αφίσας 
για τη χρήση τους στην έκθεση 
“FOOD & LIFE” 

200 € 48 € 248 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 1.590 € 381,60 €  1.971,60 € 

5. 

Ε) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (3 
ΑΤΟΜΑ) ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ  ΚΑΘΕ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 (ο συνολικός 
προϋπολογισμός δε θα 
υπερβαίνει το ποσό των 
18.900,00 € πλέον του 

Φ.Π.Α., 23.436,00 € 
συμπερ/νου Φ.Π.Α. ) 

Αθήνα-Παρίσι με επιστροφή (επτά  
διανυκτερεύσεις) για έκθεση “SIAL 

PARIS 2018” 
 

Αθήνα- Μόναχο με επιστροφή 
(επτά  διανυκτερεύσεις) για έκθεση 

“FOOD & LIFE” 

12.000 € 2.880 € 14.880 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ E 12.000 € 2.880 € 14.880 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 29.910 € 7.178,40 € 37.088,40 € 

 

Παραθέτουμε συγκριτικό πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος έχει ως εξής: 

 

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Προσφερόμενη τιμή 
χωρίς ΦΠΑ 

Προσφερόμενη τιμή συμπ/νου ΦΠΑ 

1 Αφοι ΤΖΕΝΑΛΗ Ο.Ε. 37.900,00  46.996,00  

2 
ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ – “MEDIA 

SUITE” 
26.600,00 32.984,00 

3 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 29.910,00 37.088,40 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για την ανάδειξη ως μειοδότη του 
διαγωνισμού με θέμα  «Υλοποίηση του Προγράμματος Δράσεων Προβολής και Προώθησης 
Προϊόντων του Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής  Β΄ εξάμηνο του έτους 
2018, συνολικού προϋπολογισμού 54.560,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την εταιρεία 
με επωνυμία  «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ – “MEDIA SUITE”» , με προσφερόμενη τιμή  32.984 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
Α) Την έγκριση του πρακτικού 37/2018 της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ για την υλοποίηση του Προγράμματος 
Δράσεων Προβολής και Προώθησης Προϊόντων του Αγροδιατροφικού Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018, συνολικού προϋπολογισμού  
54.560,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 και  
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Β) την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη της εταιρείας «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ – “MEDIA 
SUITE”»  και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι 32.984,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσεων Προβολής και Προώθησης 
Προϊόντων του Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το δεύτερο εξάμηνο 
του έτους 2018, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.  

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Α) την έγκριση του πρακτικού 37/2018 της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ για την υλοποίηση του Προγράμματος 
Δράσεων Προβολής και Προώθησης Προϊόντων του Αγροδιατροφικού Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018, συνολικού προϋπολογισμού  
54.560,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 και  
 
Β) την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη, την εταιρεία: «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ – “MEDIA 
SUITE”»  και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι 32.984,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσεων Προβολής και Προώθησης 
Προϊόντων του Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το δεύτερο εξάμηνο 
του έτους 2018, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.  

 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κα Άννα Μεθυμάκη δηλώνει λευκό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Χρυσικός Φώτιος 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Μεθυμάκη Άννα 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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