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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. 123/2022 
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 23ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη μειοδότη 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  377.332,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 
 
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. 
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 
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(Προϊστάμενη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
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», 
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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 
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 

23. Την υπ’ αρ. 2841/2021 απόφαση (ΑΔΑ:6ΓΝΓ7Λ7-Υ8Λ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 
«έγκριση όρων του 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.  

24. Την υπ. αρ. 17/2021 Διακήρυξη  
25. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 25/1/2021 και υποβλήθηκε μία (1) προσφορά   
26. Το υπ. αρ. 3/2022 πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής σχετικά με την αποσφράγιση, 

αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού και της αρ.  17/2021 
Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης και έχει ως εξής :  

  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 3/2022 

Στην Αθήνα, την Τρίτη 25/1/2022 και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ 
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 2021, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 102/2021 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (ΑΔΑ:6Ρ677Λ7-ΖΜΔ). 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence, η Πρόεδρος 
Τσιρώνη Δήμητρα και τα τακτικά μέλη Μπιτακλή Ελένη, Κριτσωτάκης Ελευθέριος και Σαμπροβαλάκη 
Κωνσταντίνα. Το τακτικό μέλος Κοψιαύτη Μαρία δεν παραβρέθηκε παρ’ ότι είχε νόμιμα προσκληθεί. 
Χρέη γραμματείας εκτέλεσε η Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της, τη Δευτέρα 31/1/2022 και ώρα 10:00, με παρόντες μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence, την Πρόεδρο Τσιρώνη Δήμητρα και τα τακτικά μέλη 
Μπιτακλή Ελένη, Κριτσωτάκης Ελευθέριος και Σαμπροβαλάκη Κωνσταντίνα. Το τακτικό μέλος 
Κοψιαύτη Μαρία δεν παραβρέθηκε παρ’ ότι είχε νόμιμα προσκληθεί. Χρέη γραμματείας εκτέλεσε η 
Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος  της ημερήσιας διάταξης: 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση του «Ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την 
υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του 
Αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022» (CPV:79950000-8) συνολικού 
προϋπολογισμού 377.332,05 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και με συστημικό αριθμό 
146101. Διακήρυξη 17/2021 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

• Το υπ. αρ. οικ.  1111590/27-12-21 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

• Την Διακήρυξη 17/2021 (Συστημικός Αρ. 146101). 
Αποσφράγισε τον ηλεκτρονικό και φυσικό φάκελο με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την 

Τεχνική Προσφορά και την Οικονομική Προσφορά του μοναδικού προσφέροντος.  
Ελέγχθηκαν για την πληρότητα και την εγκυρότητά τους τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 

τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της με αρ. 17/2021 Διακήρυξης. 
Πίνακας μοναδικού προσφέροντα: 
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α/α Επωνυμία Προσφέροντα Ηλεκτρονική 
Υποβολή/Πρωτόκολλο 
φυσικού φακέλου 

Παρατηρήσεις: 

1. 

WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

19/1/2022 
54586/21-1-2022 
 

 
Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 
η Τεχνική Προσφορά και 
Οικονομική Προσφορά είναι 
σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης. 

  

 
Πίνακας οικονομικής προσφοράς: 

Προϋπολογισμός 377.332,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%) 

Οικονομική προσφορά της 
εταιρείας  

327.670,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%) 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η εταιρεία WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πληροί τα κριτήρια της 
Διακήρυξης 17/2021. 

Το πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 
27. Την αρ. 9/2022 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε η υπ. 

143/2021 απόφαση του ίδιου Οργάνου και μετατέθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της έκθεσης «8Η 
ΕΞΠΟΤΡΟΦ» για τις 18-20/2/2022.    

28. Το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την σύναψη της σχετικής σύμβασης 
απαιτείται χρονικό διάστημα περίπου ενός μηνός. Καθώς η πρώτη έκθεση θα πραγματοποιηθεί 
στις 18-20/2/2022,  προτείνουμε την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον 
μειοδότη του διαγωνισμού και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς.     

29. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα 
της Περιφέρειας Αττικής ξεκινά στα μέσα Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα η πρώτη έκθεση 
(ΕΞΠΟΤΡΟΦ) θα πραγματοποιηθεί στο MEC Παιανίας 18-20 20/2022 και θα πρέπει η 
προβλεπόμενη εκ του νόμου διαγωνιστική διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, το 
θέμα εισάγεται για συζήτηση στην παρούσα συνεδρίαση εκτός ημερησίας διάταξης (ΕΗΔ) με τη 
διαδικασία του επείγοντος. 

 
Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 

 
Α. την έγκριση του υπ. αρ. 3/2022 πρακτικού της πενταμελούς επιτροπής που αφορά την αποσφράγιση 
και αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της αρ. 17/2021 Διακήρυξης  
 
Β. την ανάδειξη ως μειοδότριας 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), την εταιρεία WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΜΟΝ ΕΠΕ, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς 327.670,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   
 
Γ. Τη λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον μειοδότη του 
διαγωνισμού εταιρεία WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ για την υλοποίηση των 
προβλεπόμενων στη διακήρυξη 17/2021 παροχών στην έκθεση «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 18-20/2/2022 στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς 1.736,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Α. την έγκριση του υπ. αρ. 3/2022 πρακτικού της πενταμελούς επιτροπής που αφορά την αποσφράγιση 
και αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της αρ. 17/2021 Διακήρυξης  
 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25319&tradingPartnerId=36777&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=664703303&oapc=11&oas=6Mk-o-M0PBCMOOovwNXAFQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25319&tradingPartnerId=36777&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=664703303&oapc=11&oas=6Mk-o-M0PBCMOOovwNXAFQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25319&tradingPartnerId=36777&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=664703303&oapc=11&oas=6Mk-o-M0PBCMOOovwNXAFQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25319&tradingPartnerId=36777&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=664703303&oapc=11&oas=6Mk-o-M0PBCMOOovwNXAFQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25319&tradingPartnerId=36777&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=664703303&oapc=11&oas=6Mk-o-M0PBCMOOovwNXAFQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25319&tradingPartnerId=36777&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=664703303&oapc=11&oas=6Mk-o-M0PBCMOOovwNXAFQ..
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Β. την ανάδειξη ως μειοδότριας 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), την εταιρεία WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΜΟΝ ΕΠΕ, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς 327.670,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   
 
Γ. Την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον μειοδότη του διαγωνισμού εταιρεία WIN 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη διακήρυξη 17/2021 
παροχών στην έκθεση «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18-20/2/2022 στην τιμή της 
οικονομικής του προσφοράς 1.736,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Βερέλη Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος 
της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  

➢ 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 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.». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.  
 
 
 

 
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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