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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 125/05-03-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Η υπ’ αριθμ. 66927/70/01-03-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Ανάπτυξης

Σας διαβιβάζουμε την υπ’αριθμ. 125/05-03-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
στην 6η Έκθεση Τροφίμων – Ποτών FOOD EXPO GREECE 2019, που θα
πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Expo, στην Αθήνα, από 16 έως 18 Μαρτίου
2019, σε συνεργασία με τα τρία Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας &
Ηλείας, σε κοινό εκθεσιακό χώρο - ομαδικό περίπτερο μαζί με επιχειρήσεις
τροφίμων και ποτών της Περιφέρειας, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία με την
επωνυμία «FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ–ΕΚΔΟΣΕΙΣ –ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «FORUM A.E. ΕΚΘΕΣΕΙΣ–ΕΚΔΟΣΕΙΣ–ΣΥΝΕΔΡΙΑ», δαπάνης μέχρι του
ποσού των 19.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» και παρακαλούμε για τις
ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ο Γραμματέας της Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 5/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 5η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:30 στα γραφεία
της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος), συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β 3029/10-112014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ) αποφάσεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. οικ.
67040/280/01-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’
αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία–Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Αρβανιτάκης Ιωάννης – Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
8. Κωσταριάς Δημήτρης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Μπούνιας Χρήστος
(δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών),
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Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας και
Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού με
βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 125/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 49 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 6η
Έκθεση Τροφίμων – Ποτών FOOD EXPO GREECE 2019, σε συνεργασία με τα τρία
Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας, που θα πραγματοποιηθεί από 16
έως 18 Μαρτίου 2019, στο Metropolitan Expo,στην Αθήνα, δαπάνης μέχρι του ποσού
των 19.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
ο

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 66927/70/01-03-2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μητρόπουλου Κωνσταντίνου, που
αναφέρει επί λέξει:
«
Θέμα: «Εισήγηση για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με δικό της
περίπτερο στην 6η Έκθεση Τροφίμων – Ποτών FOOD EXPO GREECE 2019, που θα
πραγματοποιηθεί από 16 έως 18 Μαρτίου 2019, σε συνεργασία με τα τρία
Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας σε κοινό εκθεσιακό χώροομαδικό περίπτερο μαζί με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών της Περιφέρειας.
δαπάνης μέχρι του ποσού των 19.800 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α, καθώς
και την εξουσιοδότηση του Αντ/ρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε κ. Κων/νου
Μητρόπουλου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την εταιρεία με την
επωνυμία «FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ–ΕΚΔΟΣΕΙΣ –ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «FORUM A.E. ΕΚΘΕΣΕΙΣ–ΕΚΔΟΣΕΙΣ–ΣΥΝΕΔΡΙΑ», με ΑΦΜ 998644926
ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, που εδρεύει στον Αγιο Δημήτριο, στην οδό Λ.Βουλιαγμένης,
αριθμός 328, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Νικόλαο Χουδαλάκη, και η οποία
θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «FORUM Α.Ε»
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
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Καλλικράτης με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ ΟΤΑ
2. Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/τ.Α/27.12.2010) με το οποίο εγκρίθηκε ο Οργανισμός
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος
νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του
Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά
πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η
συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των
ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του
δημόσιου λογιστικού.
5. Την υπ’ αριθμό 100/15-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3029/τ.Β/10-11-2014), με την οποία όρισε την σύσταση της
επιτροπής με τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου» που εκτός των άλλων έχει και την αρμοδιότητα για έγκριση συμμετοχής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις πάσης φύσεως».
6. Την υπ’ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί
επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης
Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής
αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
7. Την υπ’ αριθμ 55961/643/1-3-2017 (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9-3-20 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών.
8. Την υπ’ αριθμό 69923/876/14-3-2017 (ΦΕΚ Β1018/Β/24-3-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία έγινε «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων: α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς
συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» αντίστοιχα.
9. Την υπ' αριθμ. οικ.277830/4280 (ΦΕΚ 607/Υ.Ο.Δ.Δ./8-11-2016) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού Προέδρου Επιτροπή Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
10. Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194/τ.Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/91118/0026/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες», άρθρα 12 & 13. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό
2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση
ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε
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δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής».
11. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
12. Την υπ. αριθμ. 157/19-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2017, το οποίο συνοψίζει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 καθώς και τον
προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης
Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας καθώς και ενσωμάτωση των πινάκων στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με
την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα»
13.Την υπ. αριθμ. 228/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2019»
14 Την αριθ. 11/2019 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας περί του σχεδίου δράσης προβολής κα προώθησης των αγροδιατροφικών
προϊόντων της Περιφέρειας μας κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019.
15.Το υπ αριθμ. 62031/67 26-2-2019 αίτημα βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης
Θα θέλαμε να εισηγηθούμε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε
συνεργασία με τα τρία Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας στην 6η
Έκθεση Τροφίμων – Ποτών FOOD EXPO GREECE 2019, που θα πραγματοποιηθεί από
16 έως 18 Μαρτίου 2019, στην Αθήνα στο Athens Metropolitan Expo,σε κοινό
εκθεσιακό χώρο - ομαδικό περίπτερο μαζί με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών της
Περιφέρειας, δαπάνης μέχρι του ποσού των 19.800€ ευρώ συμπεριλαμβανόμενου
Φ.Π.Α, καθώς και την εξουσιοδότηση του Αντ/ρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε κ.
Κων/νου Μητρόπουλου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Θεωρούμαι ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή της Περιφέρειας καθότι στο πλαίσιο
της έκθεσης θα δοθεί η ευκαιρία στους παραγωγούς της Περιφέρειας μας να έχουν
επαφές και εμπορικές συμφωνίες με έλληνες και ξένους επιχειρηματίες, με αλυσίδες
καταστημάτων
τροφίμων, επιχειρήσεις διακίνησης προϊόντων και επιχειρήσεις
εστίασης και συνέβαλε στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών
προϊόντων.
Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε τη συμμετοχή της Π.Δ.Ε ,σε συνεργασία με τα
τρία Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας, με δικό της περίπτερο
στην έκθεση << στην 6η Έκθεση Τροφίμων – Ποτών FOOD EXPO GREECE 2019, που
θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 18 Μαρτίου 2019, στην Αθήνα στο Athens
Metropolitan Expo, σε κοινό εκθεσιακό χώρο-ομαδικό περίπτερο μαζί με
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επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών της Περιφέρειας. δαπάνης μέχρι του ποσού των
19.800€ ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α
Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής για το συγκεκριμένο περίπτερο, συμπεριλαμβανομένης της
κατασκευής αυτού είναι 19.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνονται οι εξής παροχές – υπηρεσίες
ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περίπτερο συμμετοχής Π.Δ.Ε
Μας διατίθεται εκθεσιακός χώρος που βρίσκονται στο Hall 1 στον τομέα προβολής
Περιφερειών – Επιμελητηρίων -Δήμων.
Συγκεκριμένα διατίθεται χώρος με αρίθμηση Β34,37 C25,27,26,28 D25,27 τύπος
νησίδα διαστάσεων 190,5 τ.μ Τα περίπτερα θα παραδοθούν έτοιμα κατασκευασμένα
στην περιφέρεια με όλες τις παροχές που καταγράφονται στην τεχνική περιγραφή του
περιπτέρου, συγκεκριμένα :
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Έτοιμη κατασκευή Ξυλοκατασκευή από mdf χρώματος λευκό με τελικό ύψος
Η=3,5m.
2. με info counter για κάθε εκθέτη της ΠΔΕ
3. Από μία Βιτρίνα προβολής προϊόντων για κάθε εκθέτη
4. Ένα σκαμπό ή κάθισμα σε κάθε info desk συνολικά
5. Εκτυπώσεις με την επωνυμία του κάθε εκθέτη στη βιτρίνα και στο info desk του
6. Κοινόχρηστη αποθήκη σε κάθε νησίδα(συνολικά 2 δύο αποθήκες των οποίων το
εμβαδόν θα καθοριστεί κατόπιν των αναγκών των εκθετών της περιφέρειας) Στην
αποθήκη θα τοποθετηθούν 2 πρίζες στην καθεμία για λειτουργία επαγγελματικών
ψυγείων και ράφια για την αποθήκευση των προϊόντων των εκθετών.
7. Επίστρωση δαπέδου με μοκέτα μπλε χρώματος
8. Φωτισμός του περιπτέρου με προβολείς ΗQi/150W και ηλεκτρολογικό πίνακα με
διακόπτη ασφαλείας
Τεχνική Υποστήριξη
Καθ όλη τη διάρκεια της Έκθεση θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο
προσωπικό.
Γενικές Παροχές –Υπηρεσίες
Με την συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση παρέχονται σε όλους τους εκθέτες
της: προσκλήσεις (και σε ηλεκτρονική μορφή), κάρτες «εκθέτη» για ελεύθερη
πρόσβαση στον χώρο της Έκθεσης των επιχειρήσεων και των στελεχών τους για όλες
τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης , συνεργεία παλετοφόρων και ανυψωτικών για
την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων, καθημερινός καθαρισμός του περιπτέρου,
ιατρείο, ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις και σεμινάρια που θα
πραγματοποιηθούν παράλληλα με την FOOD EXPO.
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Γενικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες προβολής
Υποδοχή επισκεπτών με δύο γραμματείες (στην είσοδο 1 πλησίον του HALL1 και στην
είσοδο 2 πλησίον του HALL 4 ) που διαθέτουν την πλέον σύγχρονη μηχανοργάνωση
για την άμεση καταγραφή των επαγγελματιών που προσέρχονται στην έκθεση.
Παρουσίαση της συμμετοχής της Περιφέρειας στον κατάλογο εκθετών της FOOD
EXPO
με
αναλυτική
καταγραφή
όλων
των
επιχειρήσεων.
Συμμετοχή των εκθετών της Περιφέρειας στις Β2Β συναντήσεις με ξένους
σημαντικούς αγοραστές.
Παρέχεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν μέσω της
Περιφέρειας στην έκθεση να πραγματοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις με τους
ξένους αγοραστές τους οποίους θα φιλοξενήσει η εταιρεία μας (κάλυψη εξόδων
εισιτηρίων και διαμονής) καθ όλη την διάρκεια της Έκθεσης. Ο αριθμός των ξένων
αγοραστών που θα ενταχτούν στο πρόγραμμα hosted buyers θα ξεπεράσουν τους 900
και προέρχονται από σημαντικές αγορές στόχους του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο συνολικός αριθμός των ξένων επισκεπτών που θα επισκεφθούν την έκθεση θα
ξεπεράσει τους 4.000.
Το περίπτερο θα έχει ενιαία εικόνα και θα καταγράφεται μέσω της σηματοδότησης
ότι τελεί κάτω από την ομπρέλα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.
Η 6η Διεθνής Έκθεση τροφίμων και ποτών, FOOD EXPO, θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα από 16 - 18 Μαρτίου 2019 στο Athens Metropolitan Expo καταλαμβάνοντας
45.000 τ.μ στα οποία θα συμμετέχουν περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις του
κλάδου τροφίμων ποτών από όλον τον κόσμο.
Την 6η FOOD EXPO, αναμένεται να την επισκεφθούν 60.000 επαγγελματίες από την
Ελλάδα και 3.500 σημαντικοί αγοραστές από το εξωτερικό από τους οποίους οι 1.000
θα είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα φιλοξενίας hosted buyers programs που έχει
αναπτύξει η εταιρεία μας .
Παρέχεται η δυνατότητα προβολής των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στο χώρο της έκθεσης και προώθησης των προϊόντων τους σε ένα τεράστιο
αλλά ειδικό αγοραστικό κοινό.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε
1.Την έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 6η
Έκθεση Τροφίμων–Ποτών FOOD EXPO GREECE 2019, σε συνεργασία με τα τρία
Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας, που θα πραγματοποιηθεί από
16 έως 18 Μαρτίου 2019, στο Metropolitan Expo,στην Αθήνα, με δαπάνη μέχρι του
ποσού των 19.800 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

5η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας–Απόφαση 125/2019
Σελίδα 7

ΑΔΑ: ΩΛ347Λ6-4ΕΓ

2. την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε, για την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
Η Δαπάνη ποσού 19.800 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
Η δαπάνη: α) Συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας που
σχετίζονται, με μία εκ των βασικότερων επιδιώξεων της Περιφέρειας που οφείλει να
είναι η προώθηση πολιτικών και δράσεων, οι οποίες στα πλαίσια διαμόρφωσης
ευέλικτης και αποτελεσματικής πολιτικής στα πλαίσια του πρωτογενούς τομέα,
πρέπει να στοχεύει σε κάθε περίπτωση στην ανάπτυξη μιας ποιοτικής γεωργίας που
να απευθύνεται σε αγορές υψηλού βιοτικού επιπέδου, με προϊόντα υψηλής
προστιθέμενης αξίας. β) Είναι επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για την επιτυχία
της εκδήλωσης γ) Αιτιολογείται με μεστότητα, πληρότητα και σαφήνεια στην
παρούσα απόφαση. δ) Προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με βεβαιότητα ότι 6η
Έκθεση Τροφίμων – Ποτών FOOD EXPO GREECE 2019 αποτελεί μοναδική ευκαιρία
για την ανάδειξη των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας μας
στο εγχώριο και διεθνές καταναλωτικό κοινό, συμβάλει στην ανάδειξη των
ελληνικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή κι επεξεργασία
αγροτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Είναι μια σημαντική προσπάθεια για την
τόνωση των συναλλαγών της αγοράς του κλάδου μέσω της άμεσης πώλησης
οικονομικών και ποιοτικών ελληνικών προϊόντων και για την πληρέστερη
ενημέρωση του καταναλωτή από τα εκτιθέμενα προϊόντα μέσω των εκδηλώσεων
(γευσιγνωσίες, ειδικές τιμές κλπ.) των επιχειρήσεων
ε) Επιτυγχάνεται το κυριότερο και επιδιωκόμενο, ήτοι η κατ’ ουδένα τρόπο υπέρβαση,
ενόψει και της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας, που επιβάλλει την προσαρμογή
σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές, το κατά τα διδάγματα της κοινής
πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο.
»
Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 6η
Έκθεση Τροφίμων – Ποτών FOOD EXPO GREECE 2019, που θα πραγματοποιηθεί
στο Metropolitan Expo, στην Αθήνα, από 16 έως 18 Μαρτίου 2019, σε συνεργασία
με τα τρία Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας, σε κοινό εκθεσιακό
χώρο-ομαδικό περίπτερο μαζί με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών της
Περιφέρειας, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία «FORUM
ΕΚΘΕΣΕΙΣ–ΕΚΔΟΣΕΙΣ –ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
«FORUM A.E. ΕΚΘΕΣΕΙΣ–ΕΚΔΟΣΕΙΣ–ΣΥΝΕΔΡΙΑ», με ΑΦΜ 998644926 ΔΟΥ ΦΑΕ
Πειραιά, που εδρεύει στον Αγιο Δημήτριο, στην οδό Λ.Βουλιαγμένης, αρ. 328, και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Νικόλαο Χουδαλάκη, και η οποία θα αποκαλείται
στο εξής χάριν συντομίας «FORUM Α.Ε», δαπάνης μέχρι του ποσού των 19.800
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2019.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε, Κωνσταντίνο
Μητρόπουλο, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Χάιδας Αλέξανδρος
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