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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 63 822 
  213 20 63 776 
             
Συνεδρίαση 2η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 122/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 01-02-2022, 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: 52671/20-01-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 20-01-2022. 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 01/02/2021 και ώρα 11:00π.μ. έπειτα από ανακοινώσεις αναβολής 
που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής, στις 24/01/2022 και 31/01/2022. 
 

Θέμα 22ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση 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 Περιφέρειας Αττικής στην Έκθεση Τροφίμων – Ποτών "8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The 
Greek Fine Food Exhibition", που θα πραγματοποιηθεί 18-20 Φεβρουαρίου 2022 στο εκθεσιακό 
κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ, με την εταιρεία RM INTERNATIONAL (ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΡΦΙΡΗ ΕΠΕ) ως ο 
αποκλειστικός διοργανωτής αυτής, συνολικού κόστους 23.117,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Μελάς Σταύρος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
 Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) 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 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου 
(Προϊστάμενη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. 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). 

3. Το Ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018). 

4. Τις Διατάξεις του 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/Α’/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

6. Το Ν. 4782/09-03-2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09-03-2021) «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. Την υπ’ αρ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η αρ. 121/2018 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης- 
επικαιροποίησης του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

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

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 498816/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

10. Τις με αρ. πρωτ. 499022/02-09-2019, 457959/01-7-2020, 625207/23-7-2021 & 864073/14-10-
2021 Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ: 
688/τ.ΥΟΔΔ/03-9-2019, 2763/τ.Β΄/07-7-2020, 3353/τ.Β΄/26-7-2021 & 4832/τ. Β΄/19-10-2021). 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 722070/12-11-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους 
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.» (ΦΕΚ. 4258/B’ /20-11-2019), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την υπ’ αρ. 178/2021 (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2022. 

13. Την υπ’ αρ. 179/2021 (ΑΔΑ:660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022»  

14. Την υπ’ αρ. πρωτ.:169047/30-12-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Αττικής. 

15. Την υπ’ αρ. 2/2022(ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
για την περίοδο 9-1-22 έως 31-12-2023. 
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16. Την υπ’ αρ. 23612/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ. 9/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /12-01-
2022). 

17. Την υπ’ αρ. 143/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.) (ΑΔΑ: 2ΚΣ7Λ7-Ξ54) με 
την οποία εγκρίνεται η σκοπιμότητα και δαπάνη για το πρόγραμμα δράσεων προβολής και 
προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022, 
προϋπολογισμού 1.019.782,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

18. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 1067454/14-12-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΔΠΙ7Λ7-
ΒΧΤ) με Α/Α 3107. 

19. Την υπ’ αρ. 9 / 2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία τροποποιείται η 
υπ’ αρ. 143/2021 απόφαση Π.Σ. αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της 8ης 
ΕΞΠΟΤΡΟΦ και τη δυνατότητα αποδοχής αλλαγής της ημερομηνίας μίας έκθεσης. 

20. Το με αρ. πρωτ. 47571/19-01-22 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής 
Π.Α. με το οποίο γνωστοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής στην στην  Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek 
Fine Food Exhibition”, που θα πραγματοποιηθεί 18-20 Φεβρουαρίου 2022 στο εκθεσιακό 
κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ και ο συνολικός προϋπολογισμός αυτής. 

21. Την από 24-12-2021 επιστολή της εταιρείας ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΡΦΙΡΗ ΕΠΕ με την οποία βεβαιώνει 
ότι είναι η μοναδική εταιρεία που έχει την ευθύνη διοργάνωσης της εν λόγω Έκθεσης. 

22. Το γεγονός ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην ‘8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ’ είναι σημαντική και 
το χρονικό διάστημα που απομένει για την υλοποίησή της είναι πολύ σύντομο, το θέμα 
εισάγεται ως Ε.Η.Δ. στην παρούσα συνεδρίαση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

   
 

Εισηγούμαστε 
 
Την έγκριση 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 Περιφέρειας Αττικής στην Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The 
Greek Fine Food Exhibition”, που θα πραγματοποιηθεί 18-20 Φεβρουαρίου 2022 στο εκθεσιακό 
κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ, με την εταιρεία ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΡΦΙΡΗ ΕΠΕ ως ο αποκλειστικός διοργανωτής 
αυτής, συνολικού κόστους 23.117,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 ΕΦ 01.072 ΚΑΕ 
0844.01 CPV:79950000-8. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Την έγκριση 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 Περιφέρειας Αττικής στην Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The 
Greek Fine Food Exhibition”, που θα πραγματοποιηθεί 18-20 Φεβρουαρίου 2022 στο εκθεσιακό 
κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ, με την εταιρεία ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΡΦΙΡΗ ΕΠΕ ως ο αποκλειστικός διοργανωτής 
αυτής, συνολικού κόστους 23.117,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 ΕΦ 01.072 ΚΑΕ 
0844.01 CPV:79950000-8. 

 
 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Βερέλη Βασιλική και το αναπληρωματικό 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει 
την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Είναι απαράδεκτη η στάση της Διοίκησης και 
φανερώνει ότι απαξιώνει το σώμα καθώς την ενδιαφέρει απλά να επιβάλλει την άποψή της και 
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όχι ο διάλογος και οι απόψεις μας. Με στυλ «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» ενημερώνει 
τελευταία στιγμή για τον χρόνο διεξαγωγής της αναβληθείσας επιτροπής και στη συνέχεια 
στέλνει επιπλέον 20 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα εισηγητικά των οποίων στα 
περισσότερα είναι έτοιμα πολλές ημέρες πριν. Το σωστό θα ήταν να αποσυρθεί το θέμα και να 
συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Επιπλέον έχουμε πει επανειλημμένα ότι οι συμμετοχές σε 
εμπορικές εκθέσεις, που καταψηφίσαμε, το μόνο σκοπό που εξυπηρετούν είναι να 
διευκολυνθεί η διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεων σε αγορές της ΕΕ, των ΗΠΑ, του ΗΒ κ.α. 
Από αυτές  τις δράσεις δεν έχουν να περιμένουν τίποτα οι μικροί έμποροι αλλά και η λαϊκή 
κατανάλωση που πληρώνει πανάκριβα το μάρμαρο της εξωστρέφειας με μεγάλες ανατιμήσεις 
στα τρόφιμα.». 

 
 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βερελή Βασιλική 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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