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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 39η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1771/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 9-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 763308/4-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 4-8-2022. 
 

Θέμα 28ο  
Ανάδειξη μειοδότη του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή 
ταξιδιωτικού γραφείου που θα καλύψει τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του Προγράμματος 
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (Η.Π.Α., 
ΚΑΝΑΔΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 326.400,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Διακήρυξη 9/2022). 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

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

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• 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 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 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 υπόψη: 

1. Το 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»)» 

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'αριθ.499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/03-09-2019), 

14. Την υπ’αρ.625207/26-07-2021 (ΑΔΑ: 690Χ7Λ7-8ΕΘ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ.457959/1-7-2020 
Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 3353/τ’Β/26-07-2021), 

15. Την υπ’ αρ.πρωτ.450172/20-5-2022 (ΑΔΑ ΩΣΠΚ7Λ7) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ.2697/τ. Β/1-6-2022) 

16. Τις υπ΄αρ. 491/62337 (ΦΕΚ τ. Β 1549/7-5-2019) και 782/181320 (ΦΕΚ τ. Β 2936/17-7-
2020) Αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εξωτερικών – Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε 
τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023.  
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17. Την υπ΄αρ. 150/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΗΨΕ7Λ7-ΥΙ3) με την 
οποία εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης ένταξης στο ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης 
Οίνου σε αγορές τρίτων χωρών της Περιφέρειας Αττικής συνεργαζόμενη με τα οινοποιεία 
της και τις οργανώσεις οινοπαραγωγών της.   

18. Την υπ΄αρ. 1829/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΘΜΣ7Λ7-ΧΩΚ) με 
την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και η σύμπραξη με την ΕΝΟΑΑ και 4 
μεμονωμένους οινοπαραγωγούς-οινοποιεία στο πλαίσιο της αίτησης ένταξης στο ειδικό 
μέτρο στήριξης της προώθησης Οίνου σε αγορές τρίτων χωρών της Περιφέρειας Αττικής 
συνεργαζόμενη με τα οινοποιεία της και τις οργανώσεις οινοπαραγωγών της     

19. Την υπ΄αρ. 179/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) 
Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022 και την υπ΄αρ. 169047/30-12-2021 Απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με  την οποία επικυρώθηκε ο 
προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Αττικής.  

20. Την υπ΄αρ. 1244/251115/12-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΨΧ4653ΠΓ-93Ε) Απόφαση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, περί έγκρισης της αίτησης στήριξης της «Συνέργεια με Επικεφαλής Εταίρο την 
Περιφέρεια Αττικής» για το μέτρο Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών, συνολικού 
προϋπολογισμού 2.851.267,43€. 

21. Την υπ΄αρ. 483/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.851.267,43€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, για την υλοποίηση του Προγράμματος «Προώθηση Οίνων Ποιότητας Περιφέρειας 
Αττικής σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ην. Βασίλειο, Ιαπωνία, Κορέα)» στο πλαίσιο του 
μέτρου προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών του Υ.Π.Α.Α.Τ.    

22. Την υπ΄αρ. 1277/2022 (961S7L7-VVB) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της αρ. 9/2022  διακήρυξης  

23. Την υπ. αρ. 9/2022 Διακήρυξη (22PROC010854921)  
24. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 4/8/2022 και υποβλήθηκε μία (1) 

προσφορά   
25. Το υπ. αρ. 31/2022 πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής σχετικά με την αποσφράγιση, 

αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού και της αρ.  6/2022 
Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης και έχει ως 
εξής :  

 ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:   31 /2022 
Στην Αθήνα, την Πέμπτη 04/08/22 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 2022, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 61/2022 
(ΑΔΑ:ΩΣΣΧ7Λ7-Ρ4Γ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 109/2022 (ΑΔΑ:ΩΔΜ47Λ7-ΟΘΞ), 
333/2022 (ΑΔΑ: Ψ9Φ87Λ7-ΞΨ4) και 522/2022 (ΑΔΑ: ΨΑ467Λ7-ΘΞ9) Αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

 Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence: η 
Πρόεδρος Δήμητρα Τσιρώνη, τα τακτικά μέλη Κωνσταντίνα Ασημακοπούλου και Ασπασία Νάκου 
και το αναπληρωματικό μέλος Σοφία Αναγνωστοπούλου. 

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 άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού, 
για την ανάδειξη αναδόχου ταξιδιωτικού γραφείου που θα καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης και 
διαμονής των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα «Προώθηση Οίνων Ποιότητας Περιφέρειας Αττικής 
σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ην. Βασίλειο, 2 Ιαπωνία, Κορέα)» στο πλαίσιο του μέτρου 
προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών», (CPV:63510000-7) συνολικού προϋπολογισμού 
326.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και με συστημικό αριθμό 164222. 
 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
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▪ Το με αρ. πρωτ.  627360/1-7-22 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

▪ Τη Διακήρυξη 13/2022 (Συστημικός Αριθμός  164222). 
▪ Την ηλεκτρονική προσφορά και τον φυσικό φάκελο που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 

Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ ΚΤ Αθηνών, 
αποσφράγισε τον ηλεκτρονικό υποφώσκει: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
καθώς και τον φυσικό σφραγισμένο φάκελο, που περιείχε την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, και 
είχε κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 
Αναλυτικά, προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 
 
Πίνακας 1- Λίστα συμμετεχέχουσας εταιρείας: 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής/Αρ. πρωτοκ. φυσικού 

φακέλου 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1 
ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
29/07/2022 

740331/29-7-2022 
 

Υπήρξαν ελλείψεις σύμφωνα 
με την Διακήρυξη 

(παράγραφοι 2.2.9.1 & 
2.4.3.1) 

 
 Η Επιτροπή διαπίστωσε πως το ΕΕΕΣ του ανωτέρω οικονομικού φορέα δεν έφερε 

ψηφιακή υπογραφή, καθώς και ότι δεν υποβλήθηκαν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
Τα ανωτέρω στοιχεία, δηλαδή, ψηφιακά υπογεγραμμένο ΕΕΕΣ και φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, πρέπει να 
υποβληθούν άμεσα από την εταιρεία  «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
Το πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 
 

26. Το υπ. αρ. 767334/5.8.22 έγγραφο προς την εταιρεία ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡ. ΞΕΝΟΔ. ΑΕ για 
την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων 

27. Τα με ημερομηνία 5/8/2022 συμπληρωματικά στοιχεία που υπέβαλλε η εταιρεία 
ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡ. ΞΕΝ.ΑΕ μέσω ΕΣΗΔΗΣ  

28. Η υπ. 767762/5.8.2022 πρόσκληση  προς την πενταμελή επιτροπή για την αξιολόγηση 
συμπληρωματικών  στοιχείων και ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνική και οικονομική 
αποσφράγιση 

29. Το αρ. 32/2022 πρακτικό της επιτροπής σχετικά με την  αξιολόγηση συμπληρωματικών  
στοιχείων και ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνική και οικονομική αποσφράγιση το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας και έχει ως εξής : 

 
ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 32 /2022 

Στην Αθήνα, τη Δευτέρα 08/08/22 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 2022, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 61/2022 (ΑΔΑ:ΩΣΣΧ7Λ7-Ρ4Γ), όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αρ. 109/2022 (ΑΔΑ:ΩΔΜ47Λ7-ΟΘΞ), 333/2022 (ΑΔΑ: Ψ9Φ87Λ7-ΞΨ4) και 522/2022 
(ΑΔΑ: ΨΑ467Λ7-ΘΞ9) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence: η 
Πρόεδρος Δήμητρα Τσιρώνη, το τακτικό μέλος Κωνσταντίνα Ασημακοπούλου και το 
αναπληρωματικό μέλος Σοφία Αναγνωστοπούλου. 

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

Αξιολόγηση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΓΕΛΑΣΑΚΗ ΤΟΥΡ.ΞΕΝΟΔ. ΑΕ για τη Διακήρυξη 
9/2022 του «Hλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 
αναδόχου ταξιδιωτικού γραφείου που θα καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης και διαμονής 
των 

ΑΔΑ: 6ΦΝΠ7Λ7-Π4Ν



 

 5 

συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα «Προώθηση Οίνων Ποιότητας Περιφέρειας Αττικής σε 
Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ην. Βασίλειο, Ιαπωνία, Κορέα)» με συστ. αριθμό 164222, 
καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών. 

 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
▪ Το με αρ. πρωτ. 767762/5-8-22 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 

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

▪ Το με αρ. πρωτ. 767334/5-8-22 έγγραφο-αίτημα της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
προς τον οικονομικό φορέα «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περί υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. 

▪ Τη Διακήρυξη 9/2022 (Συστημικός Αριθμός 164222) 
▪ Το 31ο Πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
▪ Την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του μοναδικού προσφέροντος οικονομικού 

φορέα «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
▪ Την από 5/8/2022 υποβολή των ζητούμενων συμπληρωματικών στοιχείων από την 

εταιρεία «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και αφού διαπίστωσε πως το 
ΕΕΕΣ, η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα της εταιρείας υποβλήθηκαν σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη, ακολούθησε η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς η οποία παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΤΜΗΜΑ 1: ΗΠΑ – 
ΚΑΝΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 2: 
 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΤΜΗΜΑ 3: 
ΙΑΠΩΝΙΑ – 
ΚΟΡΕΑ   

  

χωρίς ΦΠΑ 
112.258,06 
 με ΦΠΑ 
139.199,99 

χωρίς ΦΠΑ 
38.709,67  
με ΦΠΑ 47.999,99 

χωρίς ΦΠΑ 
112.258,06 
με ΦΠΑ 
139.199,99 

χωρίς ΦΠΑ 
263.225,79  
με ΦΠΑ 326.399,98 
€ 

ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

χωρίς ΦΠΑ 
106.935,49 
 με ΦΠΑ 
132.600,01 

χωρίς ΦΠΑ 
35.806,45 
με ΦΠΑ 44.400,00 

χωρίς ΦΠΑ 
103.790,32 
με ΦΠΑ 
128.700,00 

χωρίς ΦΠΑ 
246.532,26 
με ΦΠΑ 305.700,00 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται o μοναδικός 

προσφέροντας: «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» :  
Για το τμήμα 1:  με προσφορά  χωρίς ΦΠΑ 106.935,49 και με ΦΠΑ 132.600,01 . 
Για το τμήμα 2:  με προσφορά  χωρίς ΦΠΑ 35.806,45 και με ΦΠΑ 44.400,00. 
Για το τμήμα 3:  με προσφορά 103.790,32 χωρίς ΦΠΑ και 128.700,00 με ΦΠΑ. 
Το πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 
 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 
Α. την έγκριση των αρ. 31 & 32 πρακτικών της πενταμελούς επιτροπής που αφορά την 
αποσφράγιση και αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της αρ. 9/2022 Διακήρυξης  
 
Β. την ανάδειξη ως μειοδότριας του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την 
επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου που θα καλύψει τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του 
Προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
(Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 
326.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Διακήρυξη 9/2022) της μοναδικής συμμετέχουσας στο 
διαγωνισμό, εταιρείας ΓΕΛΕΣΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, για κάθε τμήμα ως   εξής :  
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Για το τμήμα 1:  106.935,49 πλέον ΦΠΑ  
Για το τμήμα 2:  35.806,45 πλέον ΦΠΑ  
Για το τμήμα 3:  103.790,32 πλέον ΦΠΑ  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Α. την έγκριση των αρ. 31 & 32 πρακτικών της πενταμελούς επιτροπής που αφορά την 
αποσφράγιση και αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της αρ. 9/2022 Διακήρυξης  
 
Β. την ανάδειξη ως μειοδότριας του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την 
επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου που θα καλύψει τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του 
Προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
(Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ)», συνολικού προϋπολογισμού 
326.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Διακήρυξη 9/2022) της μοναδικής συμμετέχουσας στο 
διαγωνισμό, εταιρείας ΓΕΛΕΣΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, για κάθε τμήμα ως   εξής :  
 
Για το τμήμα 1:  106.935,49 πλέον ΦΠΑ  
Για το τμήμα 2:  35.806,45 πλέον ΦΠΑ  
Για το τμήμα 3:  103.790,32 πλέον ΦΠΑ  

 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν 

την ως άνω απόφαση. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση. 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει την ως άνω 

απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται για εφαρμογή προγράμματος που εκπονείται στα πλαίσια 
υλοποίησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την προώθηση οίνου σε αγορές τρίτων χωρών. Αυτά 
τα προγράμματα σε τίποτα δεν βοήθησαν κανένα από τους βιοπαλαιστές αμπελουργούς της χώρας μας όλα 
αυτά τα χρόνια. Επίσης, δεν λήφθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη στήριξη των αμπελοκαλλιεργητών από 
τις επιπτώσεις της διαχείρισης της πανδημίας αλλά και τώρα χρειάζονται μέτρα στήριξης του εισοδήματός 
τους λόγω των αυξημένων προβλημάτων με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής. Η κυβέρνηση  πρέπει 
να πάρει ουσιαστικά μέτρα σε συνεργασία με την Περιφέρεια αντί να κοροϊδεύει τον κόσμο με τέτοια 
προγράμματα. Στο ερώτημα αν από τέτοια προγράμματα έχουν ωφεληθεί οι αμπελοκαλλιεργητές και τα 
μικρά οινοποιεία της Αττικής, η απάντηση είναι ότι έχουν ωφεληθεί τα μεγάλα οινοποιεία και επιχειρήσεις 
που κερδίζουν από τη λεγόμενη “εξωστρέφεια”» 

➢ 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 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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