
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 7/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 136/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης του έργου: «Συμμετοχή της Π.Α.Μ.Θ. στη διεθνή έκθεση 
κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών ‘’PROWEIN 2020‘’ στις 15 με 17 Μαρτίου 2020, στο Ντίσελντορφ 
της Γερμανίας», προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.» 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Φεβρουαρίου 2020 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. 657/14-2-2020 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) Τσαλικίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης αναπληρωματικό μέλος 
3) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 5) 
Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 6) Ναλμπάντης Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 7) Ιμάμογλου Τζιχάν 
μέλος, 8) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος 
μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
    Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) 
Ευφραιμίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 136: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. 26846/2861/12-2-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής τα εξής:  
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

3. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης» όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
5. Του 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» 
6. Την με αριθ. 94/07-01-2020, (ΑΔΑ: 6ΕΖΜ7ΛΒ-ΦΦΣ και ΑΔΑΜ 20REQ006137729 )απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης ποσού 40.000 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του Ε.Φ. 4071 και 
ΚΑΕ9899.0003, οικ.έτους 2020, η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο Δεσμεύσεων της Δ/νσης 
Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε, Έβρου με α/α 1. 

7. Την με αριθμ πρωτ.14031/1372/24-01-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Συμμετοχή 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη διεθνή έκθεση κρασιού και 
οινοπνευματωδών ποτών PROWEIN 2020, στις 15 με 17 Μαρτίου 2020, στο Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας». 

8. Την από 05-02-2020 κατάθεση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» (Αριθμ. Πρωτ Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής 22181/2348/05 -02-2020). 

9. Το με  αριθμό  1 πρακτικό  της επιτροπής  αξιολόγησης των προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε την 
αριθ. 3895/372/09-01-2020 (ΑΔΑ:Ψ9167ΛΒ-ΩΕΦ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
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Μακεδονίας και Θράκης, της δράσης «Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στη διεθνή έκθεση κρασιού και 
οινοπνευματωδών ποτών στις 15 με 17 Μαρτίου, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας PROWEIN 2020», 
όπου γνωμοδοτεί ομόφωνα για την ανάθεση της δράσης στην εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε». 

10. Το γεγονός ότι για την παρακάνω ανάθεση και προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον 
έχουν προηγηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (ανάληψη 
υποχρέωσης δαπάνης, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ανάρτηση στη σελίδα της 
Περιφέρειας) 

 
Συγκεκριμένα το 1 πρακτικό αναφέρει τα εξής: «Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις 12 Φεβρουαρίου, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης «Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στη διεθνή έκθεση 
κρασιού και οινοπνευματωδών  ποτών  PROWEIN 2020  στις 15 με 17 Μαρτίου 2020, στο Ντίσελντορφ 
της Γερμανίας», η οποία συγκροτήθηκε, κατόπιν κληρώσεως σε εφαρμογή του άρθρου 26 του 
Ν.4024/2011 και εγκρίθηκε με την αριθ. 3895/372/09-01-2020 (ΑΔΑ:Ψ9167ΛΒ-ΩΕΦ) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , αποτελούμενη από τους: 
1. Καμπαρμούση Μαρία, ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής, ως πρόεδρος,   
2. Σταυροπούλου Ήρα, ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 

ως μέλος,  
3. Γκιόργκα Αθηνά, ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ως 

μέλος,  
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς για τη Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στη 
διεθνή έκθεση κρασιού και οινοπνευματωδών  ποτών  PROWEIN 2020  στις 15 με 17 Μαρτίου 2020, 
στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού 32.258,07 χωρίς Φ.Π.Α. (40.000,00€ με ΦΠΑ), σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. οικ. 
14031/1372/24-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΡ2Π7ΛΒ-ΖΔ6, ΑΔΑΜ: 20PROC006225115) πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος   
Σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίστηκε ως καταληκτική 
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η 05-02-2020 και ώρα 10:00μ.μ.. 
Αφού συνήλθε η Επιτροπή, διαπίστωσε ότι  υποβλήθηκε μια προσφορά μέχρι και την Τετάρτη  05-02-
2020 και ώρα 10:00μ.μ. που ήταν η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, της  
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και 
διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», που εδρεύει στην Αθήνα, στη Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 
109, Τ.Κ.11521, ΑΦΜ 094439436 & ΔOY  ΦΑΕ Αθηνών 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και: 
- Ότι ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την διενέργεια της  πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

- Ότι τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσιότητας. 
- Ελέγχθηκαν όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

πρόσκλησης  
Γνωμοδοτεί Ομόφωνα 
Για την ανάθεση του έργου με θέμα «Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στη διεθνή έκθεση κρασιού και 
οινοπνευματωδών ποτών PROWEIN 2020 στις 15 με 17 Μαρτίου 2020, στο Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας»,  προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ (CPV:79956000-0), στην  ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο 
«ENTERPRISE GREECE», που εδρεύει στην Αθήνα, στη Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 109, Τ.Κ.11521, 
ΑΦΜ 094439436 & ΔOY  ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής κ. Φιλιόπουλο Γεώργιο δυνάμει της υπ΄αριθμ Π 461-
59349/9-10-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./852/14-10-2019) Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών και του 
ακριβούς αντιγράφου του υπ΄αριθμ 342/14-11-2019 πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Συνολικό ποσό 
ανάθεσης 40:000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

ΑΔΑ: 9ΠΡΝ7ΛΒ-15Η



Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες, υπηρεσίες και δαπάνες όπως περιγράφονται 
παρακάτω και θα παραδοθούν έτοιμα στην Περιφέρεια μια ημέρα πριν την έναρξη της έκθεσης: 
• Εξασφάλιση και μίσθωση του εκθεσιακού χώρου για συμμετοχή 12 εκθετών σε συνολική 
εκμισθωθείσα επιφάνεια 93 τ.μ. 
• Κατασκευή και εξοπλισμός του περιπτέρου σε ανοικτή διάταξη. Το ομαδικό περίπτερο θα είναι 
εξοπλισμένο με : 
> 1 counter (πάγκο γευσιγνωσίας) ανά εκθέτη 
> 1 σκαμπό κατάλληλου ύψους 
> 1 μικρό Ψυγείο 60 λίτρων κάτω από το counter (πάγκο γευσιγνωσίας) ανά εκθέτη, 
> 1 βιτρίνα για κάθε εκθέτη 
> Επωνυμία της Περιφέρειας και όλων των εκθετών, λογότυπα, κλπ. 
> Ντουλαπάκια που κλειδώνουν, με αποθηκευτικό χώρο για εξυπηρέτηση των εκθετών 
> 1 αυτοστήρικτο plexiglas με τον Οινοποιητικό Χάρτη της Ελλάδας σε διαστάσεις Α4, που θα 
τοποθετηθεί δίπλα ή επάνω στο counter του εκθέτη. 
> 1 καλάθι αχρήστων για κάθε εκθέτη 
> Στον κοινό χώρο του περιπτέρου της περιφέρειας θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός τραπεζιών με 
καρέκλες για τις συναντήσεις των εκθετών 
• Μεταφορά, ασφάλιση και εκτελωνισμός των εκθεμάτων (δεν περιλαμβάνεται και δεν θα γίνει 
επιστροφή εκθεμάτων στην Ελλάδα). 
• Τεχνικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ). 
• Δαπάνες εκθεσιακής λειτουργίας (ποτήρια, πτυελοδοχεία, σαμπανιέρες, εμφιαλωμένο νερό, ψωμί, 
καφές). 
• Επάνδρωση του περιπτέρου με βοηθητικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των εκθετών. 
• Καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης  
•  Τέσσερεις κάρτες εισόδου για τους εκπροσώπους της Περιφέρειας και δύο κάρτες εισόδου ανά 
οινοποιείο για ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της Έκθεσης, για όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης 
και πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση 
• Προβολή των οινοποιείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
•   Καθαρισμός του Περιπτέρου». 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Την έγκριση του Πρακτικού 1 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης «Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στη διεθνή έκθεση κρασιού και 
οινοπνευματωδών ποτών PROWEIN 2020  στις 15 με 17 Μαρτίου 2020, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας», 
σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για την ανάθεση του έργου με θέμα «Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στη 
διεθνή έκθεση κρασιού και οινοπνευματωδών  ποτών  PROWEIN 2020  στις 15 με 17 Μαρτίου 2020, στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας», προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ, στην ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο 
«ENTERPRISE GREECE» που εδρεύει στην Αθήνα, στη Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 109, Τ.Κ. 11521, 
ΑΦΜ 094439436 & Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής κ. Φιλιόπουλο Γεώργιο δυνάμει της υπ΄αριθμ Π 461-
59349/9-10-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./852/14-10-2019) Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών και του 
ακριβούς αντιγράφου του υπ΄αριθμ 342/14-11-2019 πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Συνολικό ποσό ανάθεσης 
40:000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 
Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες, υπηρεσίες και δαπάνες όπως περιγράφονται 
παρακάτω και θα παραδοθούν έτοιμα στην Περιφέρεια μια ημέρα πριν την έναρξη της έκθεσης: 
• Εξασφάλιση και μίσθωση του εκθεσιακού χώρου για συμμετοχή 12 εκθετών σε συνολική 
εκμισθωθείσα επιφάνεια 93 τ.μ. 
• Κατασκευή και εξοπλισμός του περιπτέρου σε ανοικτή διάταξη. Το ομαδικό περίπτερο θα είναι 
εξοπλισμένο με : 
> 1 counter (πάγκο γευσιγνωσίας) ανά εκθέτη 
> 1 σκαμπό κατάλληλου ύψους 
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> 1 μικρό Ψυγείο 60 λίτρων κάτω από το counter (πάγκο γευσιγνωσίας) ανά εκθέτη, 
> 1 βιτρίνα για κάθε εκθέτη 
> Επωνυμία της Περιφέρειας και όλων των εκθετών, λογότυπα, κλπ. 
> Ντουλαπάκια που κλειδώνουν, με αποθηκευτικό χώρο για εξυπηρέτηση των εκθετών 
> 1 αυτοστήρικτο plexiglas με τον Οινοποιητικό Χάρτη της Ελλάδας σε διαστάσεις Α4, που θα τοποθετηθεί 
δίπλα ή επάνω στο counter του εκθέτη. 
> 1 καλάθι αχρήστων για κάθε εκθέτη 
> Στον κοινό χώρο του περιπτέρου της περιφέρειας θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός τραπεζιών με 
καρέκλες για τις συναντήσεις των εκθετών 
•Μεταφορά, ασφάλιση και εκτελωνισμός των εκθεμάτων (δεν περιλαμβάνεται και δεν θα γίνει επιστροφή 
εκθεμάτων στην Ελλάδα). 
•Τεχνικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ). 
•Δαπάνες εκθεσιακής λειτουργίας (ποτήρια, πτυελοδοχεία, σαμπανιέρες, εμφιαλωμένο νερό, ψωμί, 
καφές). 
•Επάνδρωση του περιπτέρου με βοηθητικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των εκθετών. 
•Καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης  
• Τέσσερεις κάρτες εισόδου για τους εκπροσώπους της Περιφέρειας και δύο κάρτες εισόδου ανά 
οινοποιείο για ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της Έκθεσης, για όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης 
και πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση 
•Προβολή των οινοποιείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
• Καθαρισμός του Περιπτέρου. 

 
 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 7 υπέρ  και  4 κατά) 
 

Εγκρίνει το Πρακτικό 1 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος της δράσης «Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στη διεθνή έκθεση κρασιού και οινοπνευματωδών 
ποτών PROWEIN 2020  στις 15 με 17 Μαρτίου 2020, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας», σύμφωνα με το 
οποίο γνωμοδοτεί για την ανάθεση του έργου με θέμα «Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στη διεθνή έκθεση κρασιού 
και οινοπνευματωδών  ποτών  PROWEIN 2020  στις 15 με 17 Μαρτίου 2020, στο Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας», προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE» που 
εδρεύει στην Αθήνα, στη Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 109, Τ.Κ. 11521, ΑΦΜ 094439436 & Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα 
Συμβούλου αυτής κ. Φιλιόπουλο Γεώργιο δυνάμει της υπ΄αριθμ Π 461-59349/9-10-2019 (ΦΕΚ 
Υ.Ο.Δ.Δ./852/14-10-2019) Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών και του ακριβούς αντιγράφου του 
υπ΄αριθμ 342/14-11-2019 πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».Συνολικό ποσό ανάθεσης 40:000€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 
Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες, υπηρεσίες και δαπάνες όπως περιγράφονται 
παρακάτω και θα παραδοθούν έτοιμα στην Περιφέρεια μια ημέρα πριν την έναρξη της έκθεσης: 
• Εξασφάλιση και μίσθωση του εκθεσιακού χώρου για συμμετοχή 12 εκθετών σε συνολική 
εκμισθωθείσα επιφάνεια 93 τ.μ. 
• Κατασκευή και εξοπλισμός του περιπτέρου σε ανοικτή διάταξη. Το ομαδικό περίπτερο θα είναι 
εξοπλισμένο με : 
> 1 counter (πάγκο γευσιγνωσίας) ανά εκθέτη 
> 1 σκαμπό κατάλληλου ύψους 
> 1 μικρό Ψυγείο 60 λίτρων κάτω από το counter (πάγκο γευσιγνωσίας) ανά εκθέτη, 
> 1 βιτρίνα για κάθε εκθέτη 
> Επωνυμία της Περιφέρειας και όλων των εκθετών, λογότυπα, κλπ. 
> Ντουλαπάκια που κλειδώνουν, με αποθηκευτικό χώρο για εξυπηρέτηση των εκθετών 
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> 1 αυτοστήρικτο plexiglas με τον Οινοποιητικό Χάρτη της Ελλάδας σε διαστάσεις Α4, που θα τοποθετηθεί 
δίπλα ή επάνω στο counter του εκθέτη. 
> 1 καλάθι αχρήστων για κάθε εκθέτη 
> Στον κοινό χώρο του περιπτέρου της περιφέρειας θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός τραπεζιών με 
καρέκλες για τις συναντήσεις των εκθετών 
•Μεταφορά, ασφάλιση και εκτελωνισμός των εκθεμάτων (δεν περιλαμβάνεται και δεν θα γίνει επιστροφή 
εκθεμάτων στην Ελλάδα). 
•Τεχνικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ). 
•Δαπάνες εκθεσιακής λειτουργίας (ποτήρια, πτυελοδοχεία, σαμπανιέρες, εμφιαλωμένο νερό, ψωμί, 
καφές). 
•Επάνδρωση του περιπτέρου με βοηθητικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των εκθετών. 
•Καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης  
• Τέσσερεις κάρτες εισόδου για τους εκπροσώπους της Περιφέρειας και δύο κάρτες εισόδου ανά 
οινοποιείο για ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της Έκθεσης, για όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης 
και πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση 
•Προβολή των οινοποιείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
• Καθαρισμός του Περιπτέρου. 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης, Ταπατζάς 
Εμμανουήλ και Χατζηπέμου Χρήστος, ψηφίζοντας κατά. 
Ο κ. Χατζηπέμου ανέφερε ότι ψηφίζει κατά διότι δεν όρισε η οικονομική επιτροπή τους όρους διακήρυξης 
του έργου και την εξειδίκευση δαπάνης γι’ αυτή την έκθεση. 
Επίσης έχει μόνο μια προσφορά μηδενικής έκπτωσης και δεν υπάρχει έκθεση αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της συμμετοχής μας στην έκθεση. 
Ο κ. Ταπατζάς ανέφερε ότι ψηφίζει κατά διότι από τον Οκτώβριο δόθηκαν προκαταβολές από όσους 
συμμετείχαν στην έκθεση στην εταιρεία «ENTERPRISE GREECE», ενώ ακόμη δεν είχε πάρει το έργο. 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  136/2020. 
 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 
         ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                   
                ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
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