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Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 23/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 594/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 30.000,00 ευρώ, τεκμηρίωσης 
δαπάνης της υλοποίησης του έργου: «Ενέργειες διαφήμισης και μάρκετινγκ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε 
εκδηλώσεις προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα». 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια 
περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 
10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/13-9-2021 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) 
Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 594: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 
της Π. Ε. Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 241871/9063/07-09-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών 
της επιτροπής  τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 186, παρ.ΙΙ.Δ.19, του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/07.06.2010) 
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237Α΄/ 
27.12.2010 
3. Την υπ΄ αριθμ.ΔΔ.οικ.1327/30.3.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους  προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 1026/Β΄/13-4-2016) όπως τροποποίηθηκε και 
ισχύει  
4. Τους νόμους  4555/2018, 4623/19 και 4625/2019  με τους οποίους επήλθαν  αλλαγές  στο άρθρο  
176 του ν 3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες  της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών 
5. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
6. Την αριθ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ1781/τ.Β’/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
7.  Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α’/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 118, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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8.   Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α’/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και  ειδικότερα το άρθρο 
5 παρ. 19. 
9. Την υπ’ αριθμ. 204/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση του προγράμματος 
τουριστικής προβολής της ΠΑΜΘ έτους 2021. 
10. Τις υπ’ αριθμ. 177/2021, 107/2021 και 126/2021 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
«Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης της ΠΑΜΘ, έτους 2021. 
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 57157/1103/9.5.2016 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Π.Α.Μ.Θ  «2η Εσωτερική Εγκύκλιος ένταξης, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται 
και υλοποιούνται  σε όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ, τα οποία εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της  
Π.Α.Μ.Θ και στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης» και το υπ’αριθμ. 57/2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Αναπτυξιακου Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ «3η Εσωτερική Εγκύκλιος ένταξης διαχείρισης και 
παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται  σε όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ, τα οποία 
εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της  Π.Α.Μ.Θ και στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης» 
12. Τον νόμο 4782/2021 ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 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 ΜΕΡΟΣ Α΄, 
ΚΕΦ . Α΄ 31) ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς εκ των 
προτέρων δημοσιότητα κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 3 των άρθρων 120 και 330, στο πλαίσιο 
της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στον οικονομικό φορέα της 
επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 118 και 328, 
13. Τον νόμο 4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 120 παράγραφος 3 ισχύει οτι:"3. Για τις συμβάσεις του 
άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, ισχύουν τα ακόλουθα: α) Η πρόσκληση της παρ. 2 ειδικά για 
συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται 
στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν 
λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά." 
14. Την ανάγκη προώθησης και εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων της ΠΑΜΘ, που 
τονώνουν την ανάπτυξη και έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.  
 
Περιγραφή δράσης: 
Είδος δαπάνης:  
1. Το έργο θα περιλαμβάνει  δράσεις διαφήμισης, μάρκετινγκ και προώθησης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε 
εκδηλώσεις που αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα , περιληπτικά θα συμπεριλαμβάνει: 
2. Επιγραφή με το λογότυπο της Περιφέρειας 
3. Επιγραφή  με το όνομα των εταιρειών του αγροδιατροφικού τομέα που θα συμμετέχουν στις 
δράσεις. 
4.  Διοργάνωση αποκλειστικής ημέρας γευσηγνωσίας με τη συμμετοχή γνωστού και καταξιωμένου σεφ, 
αφιερωμένη στα προϊόντα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 
5. Ψηφιακή προβολή της συμμετοχή της Περιφέρειας σε ειδικό microsite που κα δημιουργηθεί για τις 
ανάγκες της εκδήλωσης. Στο microsite θα υπάρχουν πληροφορίες για την Περιφέρεια και πληροφορίες για 
τα μοναδικά προϊόντα της  
6. Πρόκληση  επίδοξων αγοραστών για γνωριμία με προϊόντα και στελέχη της ΠΑΜΘ  αυτής.  
Αναγκαιότητα δαπάνης: Η ANUGA αποτελεί σήμερα έναν κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό και είναι μία από 
τις  μεγαλύτερες εκθέσεις για τα τρόφιμα και ποτά στον κόσμο και αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες 
παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις διεθνώς. Ο εκθεσιακός χώρος είναι 285.000 μ2 μεγάλος. Η 
έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA 2021 θα πραγματοποιηθεί  στο εκθεσιακό κέντρο Koelnmesse 
GmbH Messeplatz 1  50679 Köln, 09-13 Οκτωβρίου 2021 
Η συμμετοχή στην ANUGA 2021 δίνει μία σημαντική διέξοδο στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 
τροφίμων και ποτών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., παρέχοντας την δυνατότητα όχι μόνο σε μεγάλες αλλά και 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έρθουν σε άμεση επαφή με σημαντικούς εγχώριους και ξένους 
αγοραστές, να συνομιλήσουν μαζί τους και να προβούν σε απευθείας εμπορικές συμφωνίες. Κατά το 2017 
η έκθεση  υποδέχτηκε 169.653 εμπορικούς επισκέπτες με 7972 εκθέτες  από 201 χώρες.  
7. Οικονομικά στοιχεία: 
 Ειδικός φορέας: 2071 
 ΚΑΕ : 9899.0001 
 CPV :79340000-0 
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 Προϋπολογισμός : 30.000€ πλέον  ΦΠΑ 24%  
 Τρόπος εκτέλεσης: Απευθείας ανάθεση . 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ 
 

Την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ , για την υλοποίηση του έργου ΄΄ 
Ενέργειες διαφήμισης και μάρκετινγκ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε εκδηλώσεις προώθησης προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα΄΄,  Ειδικός φορέας: 2071, ΚΑΕ 9899 .0001 , CPV: 79340000-0, δια της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε. Ξάνθης όπως αναλυτικά περιεγράφηκε παραπάνω. 
 
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και Καζάκου-
Βρούζου Τριανταφυλλιά ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε θετικά. Ο πρωτογενής τομέας και η προώθηση 
των τοπικών προϊόντων αποτελούν προτεραιότητα για την παράταξής μας. Πάρα το ότι κρίνουμε υψηλό το 
ποσό του προϋπολογισμού για την συμμετοχή της περιφέρειάς μας στην διαδικτυακή ANUGA 2021, δε 
δύναται να στερήσουμε την παρουσία των επιχειρηματιών της ΑΜΘ στην εν λόγω έκθεση».  
  
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 ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  Ο ΜΟΦ Ω ΝΑ 
 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ , για την υλοποίηση του έργου ΄΄ 
Ενέργειες διαφήμισης και μάρκετινγκ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε εκδηλώσεις προώθησης προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα΄΄, Ειδικός φορέας: 2071, ΚΑΕ 9899 .0001, CPV: 79340000-0, δια της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε. Ξάνθης όπως αναλυτικά περιεγράφηκε παραπάνω. 
 
Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος αναφέροντας τα εξής: 
«ΠΑΡΩΝ:Η συμμετοχή στην συγκεκριμένη έκθεση θα μπορούσε να έχει θετικό χαρακτήρα εάν 
συνδυάζονταν με την αξιοποίηση των εβρίτικων - θρακιώτικων σωματείων της ευρύτερης περιοχής. Η 
ένταξη – απένταξη – αναμόρφωση κλπ της συμμετοχής της ΠΑΜΘ στην έκθεση ANUGA, καταδεικνύει 
προχειρότητα. Τουλάχιστον». 

 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  594/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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