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Του  Πρακτικού αριθ. 20/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 347/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 37.200,00 ευρώ, τεκμηρίωσης 
δαπάνης της υλοποίησης του έργου ”Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL 
PARIS 2022 , 15-19 Οκτωβρίου στο Παρίσι της Γαλλίας”. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., έγινε με τηλεδιάσκεψη 
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/146635/1928/20-05-2022 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) Κουρτίδης Κωνσταντίνος  Προεδρεύων της οικονομικής 
επιτροπής, 2) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Βενετίδης 
Κωνσταντίνος  μέλος,  4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος  μέλος, 6) Εξακουστός 
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 7) Βουρβουκέλης Οδυσσέας  αναπληρωματικό μέλος, 8) 
 Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 9) Γρανάς Αρχέλαος  αναπληρωματικό μέλος και  10) Ιμάμογλου 
Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για 
υπηρεσιακούς λόγους, 2)  Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 3) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος και 4) 
Ζιμπίδης Γεώργιος  μέλος, 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 δέκα μέλη, ο Προεδρεύων της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Ο κ. Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, άρχισε να συμμετέχει στην 
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3ου ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 347: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε 
Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 139335/5435/16-05-2022 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.  

ΑΔΑ: 96ΔΦ7ΛΒ-ΓΕΒ



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. 
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. 240/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, «Έγκριση  ετήσιου προγράμματος 
δράσης της ΠΑΜΘ, έτους 2022 (ΑΔΑ: 6ΗΛΠ7ΛΒ-2ΛΞ. 
10. 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» 
11. 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, 
12. 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." 
13. 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 :  
Το έργο θα περιλαμβάνει  τη μίσθωση χώρου 60 m2 τ.μ.  και τη βασική δομή και κατασκευή του 
περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο του SIAL PARIS 2022 , 15-19 Οκτωβρίου στο Παρίσι της Γαλλίας.  
Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούνε στο πακέτο οργάνωσης συμμετοχής θα περιλαμβάνουν τα 
παρακάτω:  

§  Εξασφάλιση και ενοικίαση προνομιακού χώρου σε Συλλογικό περίπτερο στην αίθουσα 1 των 
Εθνικών Συμμετοχών σε πολύ προνομιακό σημείο. 

§  Ποιοτική κατασκευή περιπτέρου και εξοπλισμός του stand με έντονη σήμανση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
σας αλλά και της ΕΛΛΑΔΑΣ, στη μετώπη του περιπτέρου. 

§  Οδική μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων: 1 ευρωπαλέτα ξηρού ή νωπού φορτίου ανά εκθέτη.  
§  Λειτουργικές δαπάνες (σύνδεση και κατανάλωση ηλεκτρικού για τον φωτισμό του περιπτέρου, 

καθαρισμός περιπτέρου, φύλαξη). 
§  Λειτουργία κοινόχρηστης κουζίνας για τους εκθέτες της συλλογικής συμμετοχής. 
§  Άριστο service και υποστήριξη των εκθετών από έμπειρο προσωπικό κατά την προετοιμασία όσο 

και κατά την λειτουργία της έκθεσης. 
§  Εξασφάλιση πρόσθετων (προαιρετικών) παροχών με επιβάρυνση του εκθέτη, όπως: ενοικίαση 

ψυγείων, παροχή νερού, παροχή 24ωρου ρεύματος, ενοικίαση LCD TV & DVD, σύνδεση Internet, 
διερμηνείς , βοηθητικό προσωπικό κλπ. 

 Βασικές Προωθητικές Ενέργειες & Παράλληλες Εκδηλώσεις   
 Live Cooking & Tasting Event με προϊόντα των συμμετεχόντων εταιρειών, υπό την επιμέλεια του 

διεθνούς φήμης executive chef.   
Διαφημιστικές Καταχωρήσεις – Σημάνσεις-Έκδοση διαφημιστικού εντύπου εκθετών με ολοσέλιδη 
καταχώρηση για κάθε επιχείρηση, φωτογραφίες προϊόντων και προφίλ της επιχείρησης. Η διανομή του 
εντύπου πραγματοποιείται στο χώρο του συλλογικού περίπτερο  του  αναδόχου, στο Κέντρο Τύπου της 
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έκθεσης, καθώς και σε κεντρικά σημεία του εκθεσιακού κέντρου. Αποτελεί μια χρήσιμη πηγή αναφοράς για 
την επόμενη διοργάνωση.  
 
Ο χώρος θα κατανεμηθεί στις επιχειρήσεις  της Περιφέρειας που δραστηριοποιούντα, παράγουν και 
μεταποιούν  αγροδιατροφικά προϊόντα  εντός αυτής. Θα συμμετάσχουν περίπου 10 επιχειρήσεις της 
ΠΑΜΘ. 

60,00μ2 * 698 € = 41.880,00€ + 10.051,20 € (24%ΦΠΑ) = 51.931,20 € 
Εκ των οποίων τις 30.000,00€ +   7.200,00 € (24%ΦΠΑ) = 37.200,00 € θα πληρωθούν απο την ΠΑΜΘ  
και το υπόλοιπο ποσό θα επιμεριστεί ισομερώς στις συμμετέχοντες εταιρείες 

 
Αναγκαιότητα δαπάνης: 
 
Η  SIAL PARIS 2022 , 15-19 Οκτωβρίου στο Παρίσι της Γαλλίας αποτελεί σήμερα έναν από τους 
κορυφαίους  εκθεσιακούς θεσμούς και από τις μεγαλύτερες εκθέσεις  για τα τρόφιμα και ποτά στην 
Ευρώπη και αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις διεθνώς. 
Η έκθεση πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια.  Παραγωγοί, εισαγωγείς, αγοραστές και έμποροι λιανικής, 
ειδικοί στα μέσα ενημέρωσης και ανεξάρτητες ενώσεις κάθε σχήματος και μεγέθους συναντώνται στον 
μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο στο Παρίσι για πέντε ημέρες έρευνας, έμπνευσης, συζήτησης και ανταλλαγής 
απόψεων και ιδεών . Είτε είναι  μια ανερχόμενη startup , είτε ένας μεγάλος όμιλος, ένα νέο  προϊόν ή μια 
καθιερωμένη αλυσίδα ή ένα πρωτοποριακό μοντέλο λιανικής, η SIAL Paris είναι το εφαλτήριο  για βιώσιμη 
επιτυχία. 
 
1. Οικονομικά στοιχεία: 
• Ειδικός φορέας: 2071 
• ΚΑΕ : 9899. 223602006 
• CPV : 79950000-8 - Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 
• Προϋπολογισμός : 30.000.00€  + 7.200,00 € (24%ΦΠΑ) = 37.200,00 € 
• Τρόπος εκτέλεσης: Απευθείας ανάθεση .  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 30.000,00€ + 7.200,00 (24%ΦΠΑ) = 37.200,00 €, για την 
υλοποίηση του έργου ΄΄ Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL PARIS 
2022 , 15-19 Οκτωβρίου στο Παρίσι της Γαλλίας ‘’ ,  Ειδικός φορέας: 2071, ΚΑΕ 9899  , CPV:  79950000-
8 - Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, δια της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής  Π.Ε. Ξάνθης όπως αναλυτικά περιεγράφηκε παραπάνω. 

 
 

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  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 30.000,00€ + 7.200,00 (24%ΦΠΑ) = 37.200,00 €, για την 
υλοποίηση του έργου ΄΄Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL PARIS 
2022, 15-19 Οκτωβρίου στο Παρίσι της Γαλλίας‘’, Ειδικός φορέας: 2071, ΚΑΕ 9899, CPV: 79950000-8 - 
Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, δια της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  
Π.Ε. Ξάνθης όπως αναλυτικά περιεγράφηκε παραπάνω. 
 

 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  347/2022. 
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                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
          ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
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