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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2841/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-12-2021, 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: 1055030/09-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-12-2021. 
 

Θέμα 36ο  
Έγκριση όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων  διαγωνισμού για την υλοποίηση του 
προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022 προϋπολογισμού  377.332 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Βλάχου Γεωργία 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 

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 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 Π.Ε Κεντρικού Τομέα) η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «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 Ι»)- 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ- 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

6. 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.  

7. 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». 

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.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/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 τον Ν. 4412/2016. 

10. 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.» 

11. 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). 

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

13. Την υπ’ αρ. 499022/2.9.2019 και 864073/14.10.21 (ΦΕΚ τ. Β 4832/19.10.21)  Αποφάσεις του 
Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 688/03.09.2019)   

14. 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»  

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

16. 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. 

17. Την υπ΄αρ.17/2021 (ΑΔΑ: Ρ1057Λ7-774) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 
1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και την υπ’αρ.πρωτ.11308/01-
02-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομιμότητας της 
υπ΄αρ.17/2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 

18. Την υπ΄αρ.53/2021 (ΑΔΑ: 6X0N7Λ7-Z7U) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της 
Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αρ. πρωτ. 33682/23-03-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής», 

19. Την υπ’αρ. πρωτ. 108/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ07Λ7-Α53) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση της 3ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του 
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προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’αρ. πρωτ.: 
81280/06-07-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία 
επικυρώθηκε η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας 
Αττικής» 

20. Την υπ’ αρ. 143/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 
σκοπιμότητας και δαπάνης για το πρόγραμμα δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων 
του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022.  

21. Την με αρ. 2699/2021 (ΑΔΑ: 676Ρ7Λ7-33Μ) έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
συνολικού ποσού 1.019.782,82 € με ΦΠΑ για το πρόγραμμα προβολής και προώθησης του 
αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022 

22. Το με αρ. πρωτ. 1040265/6.12.21 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής με 
θέμα τις τεχνικές προδιαγραφές για το πρόγραμμα προβολής και προώθησης του 
αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022 

 
Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 

 
Την έγκριση των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων  διαγωνισμού 
για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού  
377.332,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (CPV:79950000-8). 
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών, 
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27  του N. 4412/2016. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων  διαγωνισμού 
για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού  
377.332,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (CPV:79950000-8). 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών, 
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27  του N. 4412/2016. 
 
 
 
 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 
αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κα Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ανωτέρω 
απόφαση.  

➢ 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 με την παρατήρηση: «Πρόκειται για πρόγραμμα που υπηρετεί το 
"όραμα" της εξωστρέφειας της καπιταλιστικής οικονομίας με την προώθηση της συμμετοχής 
σε εμπορικές εκθέσεις με σκοπό να διευκολυνθεί η διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεων σε 
αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου κ.α. Από τον 
γενικότερο προσανατολισμό της αγροτικής πολιτικής στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής δεν έχουν να περιμένουν τίποτα οι βιοπαλαιστές αγρότες αλλά και η λαϊκή 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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κατανάλωση που πληρώνει πανάκριβα το μάρμαρο της εξωστρέφειας με μεγάλες 
ανατιμήσεις στα τρόφιμα». 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Βλάχου Γεωργία 
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