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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 7η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 318/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 105782 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 06-02-2020. 

 
Θέμα 33ο  

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 7  & 10/2020 Πρακτικών της πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού που αφορά 
την «υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020 συνολικού προϋπολογισμού 
145.076,00  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» και ανάδειξη μειοδότη. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Μελάς Σταύρος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου, η οποία  
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπ’ όψη: 
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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 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.  

4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11/04/2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»   

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

6. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

7. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16/02/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» 

8. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄74/26-03-2014) 

9. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».    

10. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
11. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α΄/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του 
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/2014) και το Ν. 4412/2016. 

12. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 

13. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010).   

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

15. Την υπ’αρ.οικ.499022/2-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ’ 688/03-09-2019) 

16. Την υπ’ αριθ. 722070/02-09-2019 (ΑΔΑ:9ΒΘΗ7Λ7/Ν02) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4258/τ.Β΄/20-11-
2019) 

17. Την υπ’ αρ. 130459/2.07.2018 (ΦΕΚ 2780/12.07.2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. 222410/9.11.2018 όμοια. 

18. Την υπ. αριθ. 349/2018 (ΑΔΑ ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 και την  υπ.αρ. 111063/35236/2-1-2019 απόφαση 

ΑΔΑ: ΩΧΥΔ7Λ7-1Ψ9



 3 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής.  

19. Την υπ. αρ. 73/2019 (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
σχετικά με την 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 
2019, και τα αριθμ. 31329/8949/2.4.2019 & 62445/1.7.2019 έγγραφα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με τα οποία επικυρώθηκαν οι αριθμ. 73/2019 &162/2019 αποφάσεις σχετικά 
με την 1η & 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού, αντίστοιχα, της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019.  

20. Την υπ’ αριθ. 162/2019 (ΑΔΑ: ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής σχετικά με τη 2η τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2019 και την υπ’ αριθ. 62445/17080/1-7-2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 
οποία επικυρώθηκε η αριθ. 162/2019 απόφαση σχετικά με τη 2η αναμόρφωση 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 

21. Την υπ’ αριθ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2020 και την υπ’ αριθ. 133615/335883/31-12-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η αριθ. 329/2019 απόφαση σχετικά με την έγκριση του 
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020. 

22. Την υπ’ αρ. 265/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 
προγράμματος δράσεων και προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα 
της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020  

23. Τα με αριθ. πρωτ. 806351/06-12-2019, 818893/11-12-2019 και 852703/20-12-2019 έγγραφα 
της Διεύθυνσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής με συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. 

24. Την υπ. αρ. απόφαση  2936/2019 (ΑΔΑ: 786Μ7Λ7/ΚΑ0) της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 
«Έγκριση πολυετούς δαπάνης για το πρόγραμμα δράσεων προβολής και προώθησης των 
προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής» 

25. Τις  υπ’ αριθ. πρωτ. 820307/11-12-2019  (ΑΔΑ: ΨΞ87Λ7-3ΡΡ–ΑΔΑΜ: 19REQ006012477))  και 
112/02-01-2020 (ΑΔΑ: 69Θ77Λ7-ΣΝ6) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 

26. Την υπ’ αριθ. 3177/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Π87Λ7-0ΚΝ) σχετικά με 
την έγκριση όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση 
του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού 
τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020 συνολικού προϋπολογισμού 145.076,00 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

27. Την υπ’ αριθ. 1/2020 Διακήρυξη για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και 
προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020 
συνολικού προϋπολογισμού 145.076,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (συστημικός αριθμός 
83961) 

28. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 30/01/2020 και υποβλήθηκε μία προσφορά  
29. Το υπ. αρ. 7/2020 Πρακτικό της πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με την αποσφράγιση του διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης και έχει ως εξής : 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.  7/2020 

Στην Αθήνα την Τετάρτη 05-02-2020 και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 114/2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Πρόεδρος Ανδρουλάκη Ελευθερία, τα Μέλη Παπαδάτου 
Δήμητρα, Δατσέρης Γεώργιος, Τσιλογεώργης Γεώργιος, και η Γραμματέας Γαβρίλη Γεωργία. 
 
Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος  της ημερήσιας διάταξης: 
 
Διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Υλοποίηση του προγράμματος 
δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του Αγροδοτιαδτροφικού Τομέα της 
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Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020 (CPV: 7995000-8)»,  προϋπολογισμού €145.076,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 το υπ. αρ. οικ. 88688/03.02.2020 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

 Τη Διακήρυξη 1/2020 (Συστημικός Αρ. 83961). 
Αποσφράγισε ηλεκτρονικά τον φάκελο με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά του 
μοναδικού προσφέροντα, μονόγραψε και αποσφράγισε τον υπ. αρ. πρωτ. 77843/29-1-2020 φυσικό 
φάκελο της WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και Δ.Τ. WIN 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. 
Μετά τον πλήρη έλεγχο του ηλεκτρονικού και του φυσικού φάκελου της WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και Δ.Τ. WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με τα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά βρέθηκε 
σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και ως εκ τούτου γνωμοδοτεί ότι 
περνάει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. 
  
Το πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 
 
30. Tην από 06-02-2020 ενημέρωση της Υπηρεσίας μας προς τον συμμετέχοντα μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

για την αποσφράγιση της οικονομικής του προσφοράς.    
31. Το υπ. αρ. 10/2020 Πρακτικό της πενταμελούς Επιτροπής  Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με την οικονομική αποσφράγιση του διαγωνισμού, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης και έχει ως εξής :  

 
Στην Αθήνα, την Παρασκευή, 7-02-2020 και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 114/2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Πρόεδρος Ανδρουλάκη Ελευθερία, τα Μέλη Παπαδάτου 
Δήμητρα, Δατσέρης Γεώργιος, Λάμπα Καλλιόπη και η Γραμματέας Γαβρίλη Γεωργία. 
 
Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης: 
 
Διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Υλοποίηση του προγράμματος 
δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του Αγροδοτιαδτροφικού Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020 (CPV: 7995000-8)»,  προϋπολογισμού €145.076,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 το υπ. αρ. οικ. 105123/06.02.2020 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

 Τη Διακήρυξη 1/2020 (Συστημικός Αρ. 83961). 
 
Αποσφράγισε ηλεκτρονικά τον φάκελο με την Οικονομική Προσφορά του μοναδικού προσφέροντα, 
της WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και Δ.Τ. WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. 
Η Επιτροπή αξιολόγησε την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης 1/2020 
και προέβη στην αξιολόγηση της: 
 
Προϋπολογισμός διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 145.076,00 ευρώ 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ  

συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και Δ.Τ. WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ. 

121.935,40 

Δεδομένου του γεγονότος ότι έχουν παρέλθει οι ημερομηνίες διεξαγωγής της 7ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (24-26/1/2020), HELEXPO (ΜΑΡΟΥΣΙ), το ποσό της προσφοράς 
μειώνεται αναλογικά κατά 2.008,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συνεπώς το ποσό της 
Οικονομικής Προσφοράς διαμορφώνεται σε 119.926,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι μειοδότης του διαγωνισμού αναδεικνύεται η 
εταιρία «WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και Δ.Τ. WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ» στην τιμή της Οικονομικής της Προσφοράς της μειωμένης κατά το ποσό της ανωτέρω 
έκθεσης που δεν θα υλοποιήσει, δηλαδή κατά 2.008,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι στο 
συνολικό ποσό 119.926,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Το πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 
 
32. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η ημερομηνία  διεξαγωγής  της 7ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (24-26/1/2020), HELEXPO (ΜΑΡΟΥΣΙ), σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 
806351/06-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής και ως εκ 
τούτου η εν λόγω εκδήλωση δεν θα αποτελέσει αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί με 
τον ανάδοχο. Αντίστοιχη περικοπή του αντικειμένου της σύμβασης ενδέχεται να γίνει σε 
περίπτωση μη ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και υπογραφής της σχετικής σύμβασης πριν την 
επόμενη έκθεση – εκδήλωση (FOODEXPO-OENOTELIA) η οποία είναι προγραμματισμένη για 
τις 07-09 Μαρτίου 2020, προϋπολογισμού 1.720,00€ πλέον ΦΠΑ (2.132,80 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

 Την έγκριση των υπ’ αρ. 7 & 10/2020 Πρακτικών της πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων των διαγωνισμών που διενεργούνται από το τμήμα 
Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 
Τομέα, αναφορικά με τον «Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση του προγράμματος 
δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2020 (Διακήρυξη 1/2020) και την ανάδειξη ως μειοδότη της εταιρείας «WIN 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και Δ.Τ. WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» στην 
τιμή της Οικονομικής της Προσφοράς 96.714,52€ προ ΦΠΑ ή 119.926,60€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, μειωμένης ως προς την προσφερόμενη τιμή για την 7 ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (24-26/1/2020), HELEXPO (ΜΑΡΟΥΣΙ), η οποία δε θα αποτελέσει αντικείμενο της 
σχετικής σύμβασης, με τυχόν αντίστοιχη περικοπή της οικονομικής προσφοράς του μειοδότη σε 
περίπτωση μη ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ,πριν την 
έκθεση η οποία είναι προγραμματισμένη για την 07-09-/03/2020. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση των υπ’ αρ. 7 & 10/2020 Πρακτικών της πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων των διαγωνισμών που διενεργούνται από το τμήμα 
Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 
Τομέα, αναφορικά με τον «Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση του προγράμματος 
δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2020 (Διακήρυξη 1/2020) και την ανάδειξη ως μειοδότη της εταιρείας «WIN 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και Δ.Τ. WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» στην 
τιμή της Οικονομικής της Προσφοράς 96.714,52€ προ ΦΠΑ ή 119.926,60€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, μειωμένης ως προς την προσφερόμενη τιμή για την 7 ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
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ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (24-26/1/2020), HELEXPO (ΜΑΡΟΥΣΙ), η οποία δε θα αποτελέσει αντικείμενο της 
σχετικής σύμβασης, με τυχόν αντίστοιχη περικοπή της οικονομικής προσφοράς του μειοδότη σε 
περίπτωση μη ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ,πριν την 
έκθεση η οποία είναι προγραμματισμένη για την 07-09-/03/2020. 
 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 

δηλώνουν λευκό. 
 

 
 
 
 

  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

• Τα μέλη 
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Αδαμοπούλου Γεωργία 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Μελάς Σταύρος 
• Αγγέλης Σπυρίδων 
•  
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