
 
 

 
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 10/2019  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 244/2019 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 σχετικά με τη μίσθωση, διαμόρφωση και 

εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στη «Διεθνή Έκθεση τροφίμων 

6η FOOD EXPO» κατά την 1/2019 Διακήρυξη   (ΑΔΑ: 9ΒΩΔ7ΛΒ-ΜΚΧ). 
 

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 1122/1-3-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Αλατζά – 
Παπαδοπούλου Κυριακούλα Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής  3) Γεωργιτσόπουλος 
Χρήστος μέλος, 4), Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα μέλος,  5) Καραλίδης Φώτιος  μέλος,  6) 
Γρανάς Αρχέλαος μέλος και  7) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος αναπληρωματικό μέλος. 
   Απόντες ήταν οι: κ.κ. : 1) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος 2) Μουσταφά Μετίν μέλος, 3) 
Λασκαρίδης Παντελής οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκης Σταύρος προσήλθε στη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής από την συζήτηση του δευτέρου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 

 
Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα  μέλη Καραλίδης 
Φώτιος , Γρανάς Αρχέλαος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος από την συζήτηση των θεμάτων εκτός 
ημερησίας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 244: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. οικ.5682/6-3-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών 
της επιτροπής, τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/ τ. Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης». 
3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ  85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/Εκ», άρθρο 5 το οποίο 
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφερειών». 
4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 
Υπηρεσιών) 

ΑΔΑ: 6ΞΦ77ΛΒ-8ΙΓ



 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω,  η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 

Την έγκριση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης,  σχετικά με τη μίσθωση, διαμόρφωση και 
εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων 
6η FOOD EXPO κατά  την 1/2019 Διακήρυξη ( ΑΔΑ: 9ΒΩΔ7ΛΒ-ΜΚΧ ). 
 
 σύμφωνα με το οποίο  η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα : 
 
για την έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας « FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης .  
 

 Συγκεκριμένα  το πρακτικό ανέφερε τα εξής : « Στην Ξάνθη την 5/3/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 

11:00, συνεδρίασε δημόσια η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που 

συγκροτήθηκε με την αριθμ. 112/2019 (πρακτικό 49/2017)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας ΑΜΘ με (ΑΔΑ: ΩΝ3Ρ7ΛΒ-6Χ4). 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι παρακάτω: 
 

1. Καμαριανάκης Ανδρέας, προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Ξάνθης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Γεωπόνων. 

2. Μουλαρά Αγγελική, υπάλληλος  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης 
του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Γεωπόνων. 

3. Αγγελούδης Σίμος, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης 
του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. 

 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής έκανε ο Αγγελούδης Σίμος, υπάλληλος του Τμήματος 
Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Ξάνθης. 
 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση και η απαρτία της, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση 
του υπ΄αριθμ. Πρωτ. 5563/5-3-2019 φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, του προσωρινού 
αναδόχου (Απόφαση Ο.Ε. 193/2019), του προαναφερόμενου διαγωνισμού.    

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1. 

Απόσπασμα ποινικού Μητρώου μελών του Διο ικητ ικού Συμβουλίου:  

 1.  Το υπ΄αρ.πρωτ.4942/18 -2-2019 Εισαγγελ ίας Πρωτοδικών Χανίων   
Προέδρου Δ.Σ.  και  Δι ευθύνοντα Συμβούλου  

 2.  Το υπ΄αρ.πρωτ.  61242/18 -2-2019 Εισαγγελ ίας  Πρωτοδικών 
Αθηνών,  Αντ ιπροέδρου Δ.Σ.  

 3.  Το υπ΄αρ.πρωτ.2332/18 -2-2019 Εισαγγελ ίας  Πρωτοδικών Ηλείας,  
Μέλους Δ.Σ.  

 4.  Το υπ΄αρ.πρωτ.  62601/18 -2-2019 Εισαγγελ ίας  Πρωτοδικών 
Αθηνών,  Μέλους Δ.Σ.  

 5.   Το υπ΄αρ.πρωτ.  4959/18 -2-2019 Εισαγγελ ίας Πρωτοδικών  
Χανίων,  Μέλους Δ.Σ.  

 

√  

2. 

Φορολογική Ενημερότητα:  

Αρ. πρωτ.66266147/15 -2-2019 ΔΟΥ  Ξάνθης  

 

√ 
 

 

3. 
Ασφαλιστ ική Ενημερότητα ΕΦΚΑ:  

Αρ. πρωτ.  473158/4 -10-2018 
√  
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H Επιτροπή θεώρησε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης κατατέθηκαν σωστά και σύμφωνα με τους 
όρους της 1/2019 διακήρυξης της ΠΕ Ξάνθης, για την μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού 
χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων 6η FOOD EXPO.  
 
Κατά τα παραπάνω, και αφού συσκέφθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού  
 

 

4. 

Πιστοποιητ ικό αρμόδιας  αρχής από το οποίο  να προκύπτει  ότ ι  η  
εταιρ ία  δεν τελεί  υπό πτώχευση ή δεν έχει  υπαχθεί  σε δ ιαδικασία 
εξυγ ίανσης ή ε ιδ ικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί  υπό αναγκαστ ική  
δ ιαχείρ ιση από εκκαθαρ ιστή ή από το  δ ικαστήριο ή δεν έχει  υπαχθεί  
σε δ ιαδικασία πτωχευτ ικού συ μβιβασμού ή δεν έχει  αναστείλε ι  τ ι ς  
επιχειρηματ ικές της  δραστηριότητες ή ότ ι  δεν βρίσκεται  σε  
οποιαδήποτε ανάλογη  κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
δ ιαδικασία,  προβλεπόμενη σε εθνικές  δ ιατάξεις  νόμου.  

1.  Τα υπ΄αρ.πρωτ.4583/2019,  12971/2019,  12977/2019,  1 2974/2019,  
1922/2019,  12969/2019,  12976/2019 και  12972/2019 Πιστοποιητ ικά 
Πρωτοδικε ίου  Αθηνών .  

 

√  

5. 

Υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δ ικαστ ικής  ή δ ιο ικητ ικής  αρχής,  
συμβολαιογράφου ή  αρμόδιου επαγγελματ ικού ή εμπορικού 
οργανισμού  γ ια το  ότ ι  η  εταιρ ία δεν εμπίπτει  σε  καμιά από τ ις  
περιπτώσεις αποκλεισμού σύμφωνα με  τ ις  περ ιπτώσεις γ  έως θ της  
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 καθώς και  ότ ι  δεν έχει  
εκδοθεί  σε  βάρος της εταιρ ίας   απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με  το  
άρθρο 74 ν.  4412/2016:  

Υπεύθυνη  δήλωση -  άρθρο 8 ν.1599/86 -του Χουδαλάκη Νικόλαου του  
Φιλ ίππου,  Προέδρου και  Δι ευθύνοντα Συμβούλου του Οικονομικού 
Φορέα.  

 

√  

6. 

Την από 1 -3-2019 Ένορκη Βεβαίωση πως δεν έχει  επιβληθεί  σε βάρος 
της εταιρείας οποιαδήποτε πράξη επιβολής προστ ίμου γ ια  
παραβιάσεις της  εργατ ικής νομοθεσίας και  δεν έχει  επιβληθεί  πράξη  
επιβολής προστ ίμου γ ια παραβιάσεις της εργατ ικής νομοθεσίας  
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατά την έννοια  του αρ.  22  
παρ.  2  Ν.4144/2013.  Επιπλέον η εταιρεία δεν εμπίπτει  σε καμία από 
τ ις  περιπτώσεις που αναφέρονται  στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 κα ι  
δεν έχει  εκδοθεί  σε βάρος της οποιαδήποτε Πράξη Επιβολής 
Προστ ίμου γ ια παραβάσεις της εργατ ικής νομοθεσίας.   

√  

7. 

Πιστοποιητ ικό από το  οποίο να προκύπτει  το  ε ιδ ικό επάγγελμα του  
φορέα:  

Αρ.πρωτ.1421/29/01 /2019/29-1-2019 Πιστοποιητ ικό του Εμπορικού 
και  Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.  

√  

8. Καταστατ ικό Σύστασης της εταιρ ίας (ΦΕΚ 371/17 -1-2007)  √  

9. 

Πιστοποιητ ικά Ισχύουσας Εκπροσώπησης:   

Αρ.πρωτ.  761887.1095727/18 -2-2019 και  761887.1095726/20 -2 -2019  
πιστοποιητ ικά Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών  

Αμιγές Πιστοποιητ ικό  Ιστορικότητας:  

Αρ. πρωτ.  761887.1095725/18 -2-2019 πιστοποιητ ικό του  Εμπορικού 
& Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών  

Γενικό Πιστοποιητ ικό:  

Αρ. πρωτ.  761887.1095724/18 -2-2019 πιστοποιητ ικό του  Εμπορικού 
& Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών  

 

√  
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Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Για την έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης».  

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012: 
   

ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α  
 

Εγκρίνει το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης,  σχετικά με τη μίσθωση, διαμόρφωση και 
εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων 
6η FOOD EXPO κατά  την 1/2019 Διακήρυξη ( ΑΔΑ: 9ΒΩΔ7ΛΒ-ΜΚΧ ) και συγκεκριμένα  την 
έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας « FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης .  
 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  244/2019. 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

  
                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

    ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ –ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 
   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
  ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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