
 
 
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 38/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 668/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης και υλοποίησης της δράσης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης διά της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Καβάλας «Συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στη Διεθνή Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών FRUIT 
ATRACTION 2022 στη Μαδρίτη», μέγιστου προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ έγινε με τηλεδιάσκεψη 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του  Ν.4954/9-7-2022  
«Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων 
εποπτευόμενων  νομικών  τους προσώπων  κατά  το  διάστημα  ισχύος των  μέτρων  αποφυγής  της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/281292/3827/21/09/2022 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) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Κουρτίδης 
Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) Γαλανόπουλος Δημήτριος 
αναπληρωματικό μέλος, 4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 6) Εξακουστός 
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος και  7) ) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 2) 
Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 4) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
 μέλος,  5) Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και 6) 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 εφτά μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Από το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε προσωρινά ο Πρόεδρος της οικονομικής 
επιτροπής Πολίτης Αλέξιος και καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος 
Κουρτίδης. 
Κατά την συζήτηση του 6ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος. 
Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος. 
Κατά την συζήτηση του 13ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της 
οικονομικής επιτροπής Γρανάς Αρχέλαος. 
Κατά την συζήτηση του 20ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 668: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 270049/11985/23-09-2022 έγγραφό της, έθεσε 
υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87Α΄/07.06.2010) 
2. Τις διατάξεις του ΠΔ.144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ.22534/22-12-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
και Θράκης (ΦΕΚ 4387/Β΄/30-12-2016) 
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3. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 «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. Tην αρ.πρωτ.Δ.Δ.οικ.4162/03-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας Θράκης 
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΑΔΑ:68477ΛΒ-
ΘΣΓ) και την Δ.Δ.οικ.3475/16-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας Θράκης «Παράταση 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΑΔΑ:ΩΥΝΣ7ΛΒ-ΟΣΘ) 
5. Την υπ’ αριθ.Δ.Δ.οικ.4812/14-10-2019 (ΦΕΚ 3953/τ.Β/29-10-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ 
περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του 
Περιφερειάρχη στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν ως Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες της 
ΠΑΜΘ. 
6. Την υπ΄ αριθμ.ΔΔ.οικ.4099/14.06.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 
περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή 
Περιφερειάρχη», στους Προϊσταμένους των Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 
ΠΑΜΘ με την οποία τροποποιήθηκε η αριθ. ΔΔ.οικ.1327/30-3-2016 (Β΄ 1026) . 
7. Την υπ’ αρ. 108/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
«Έγκριση Τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης για το έτος 2022» (ΑΔΑ: ΩΥΘ17ΛΒ-Γ71 ). 
8. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.57157/1103/9.5.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 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. 
9. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.57/05.01.2018 έγγραφο της Εκτελεστικής γραμματέως «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». 
10. Το γεγονός ότι η δράση έχει ενταχθεί στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2022 ( 
Τροποποίηση ) με πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων Κ.Α.Ε. 9900, Κωδικός: 222001012 με φορέα 
υλοποίησης τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας. Πηγή χρηματοδότησης : 
Τέλη Κυκλοφορίας. 
11. Την ανάγκη προώθησης δράσεων προβολής και προώθησης των προιόντων αγροτοδιατροφικού 
τομέα (νωπά φρούτα & λαχανικά ) που παράγονται , επεξεργάζονται στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και 
εμπορεύονται εντός και εκτός Ευρωπαικής Ένωσης και της διεύρυνσης των αγορών αυτών, γεγονός που 
θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους παραγωγούς και φορείς επεξεργασίας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 
 
Περιγραφή της δράσης: 
Η δράση αυτή αφορά την Εκμίσθωση χώρου στο Εκθεσιακό Κέντρο    IFEMA Feria de Madrid. στη 
Μαδρίτη Ισπανίας ,μέσω της « ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ » που είναι ο αποκλειστικός διοργανωτής του project 
“ FRESCON GREECE “ που αποτελεί την ομαδική Ελληνική συμμετοχή του κλάδου των φρέσκων 
φρούτων & λαχανικών στην έκθεση, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ καθώς και Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φρούτων & λαχανικών εντός αυτής και επιθυμούν να συμμετέχουν 
,στη Διεθνή Έκθεση « FRUIT ATRACTION 2022 » , που θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Οκτωβρίου 
2022 . 
Η Περιφέρεια προτίθεται να προβεί, με απευθείας συμφωνία-ανάθεση με τον αποκλειστικό διοργανωτή « 
ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ » , για την εκμίσθωση χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στη Διεθνή 
Έκθεση «FRUIT ATRACTION 2022» , στον κλάδο των φρούτων και λαχανικών, που θα πραγματοποιηθεί 
από 4 έως 6 Οκτωβρίου 2022 στον Εκθεσιακό Κέντρο IFEMA Feria de Madrid στη Μαδρίτη Ισπανίας. 
 
Η σύναψη της σύμβασης θα γίνει με τον αποκλειστικό διοργανωτή του project “ FRESCON GREECE “ « 
ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ » , μετά την κατάθεση οικονομικής προσφοράς και θα περιέχει όλους τους όρους της 
παρούσας καθώς και τις ειδικότερες δεσμεύσεις του υποψηφίου μισθωτή που θα κατατεθούν με την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος ή θα συμφωνηθούν επιπλέον κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Χρονική διάρκεια δράσης : από 4 έως 6 Οκτωβρίου 2022. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
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Εξασφάλιση και μίσθωση του εκθεσιακού χώρου , με συνολική επιφάνεια στο χώρο της “FRESKON 
GREECE”, εμβαδού 32τ.μ., στην έκθεση “FRUIT ATTRACTION 2022”, ο οποίος είναι μαζί με τις 
υπόλοιπες Ελληνικές συμμετοχές  . 
Κατασκευή περιπτέρου με πλήρη εξοπλισμό και επίπλωση , που να καλύπτει τις ανάγκες των 
εκπροσώπων της Περιφέρειας και των εκθετών (τραπέζια, τηλεόραση, dvd, καρέκλες, βιτρίνες, ψυγεία, 
χώρος αποθήκευσης, φώτα, κρεμάστρες κ.α.) 
Δημιουργία γραφικών (εργασίες γραφίστα) και εκτυπώσεις, γραφικά. 
• Τεχνικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ασύρματης σύνδεσης στο 
διαδίκτυο, καθαρισμός). 
• Δαπάνες της εκθεσιακής λειτουργίας (ποτήρια, πτυελοδοχεία, σαμπανιέρες, εμφιαλωμένο νερό, πάγος, 
καφές) 
• Στελέχωση του περιπτέρου με βοηθητικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των εκθετών με δυνατότητα 
διερμηνείας στα Αγγλικά 
• Καταχώρηση στον κατάλογο των εκθετών του Περιπτέρου της ΠΑΜΘ (σε ηλεκτρονική και έντυπη 
μορφή). 
• Τέσσερεις κάρτες εισόδου για τους εκπροσώπους της Περιφέρειας και δύο κάρτες εισόδου ανά εκθέτη 
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 
• Δραστηριότητες προβολής της Ελληνικής Συμμετοχής. . 
• Οργάνωση και διαχείριση της μεταφοράς όλων των εκθεμάτων από την Ελλάδα μέχρι και το περίπτερο 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην έκθεση «FRUIT ATRACTION 2022»  στη 
Μαδρίτη. 
 
Σκοπός της δράσης – Στόχοι της δράσης 
Η ανάγκη προώθησης δράσεων προβολής και προώθησης των προιόντων αγροτοδιατροφικού τομέα και 
ιδιαίτερα των νωπών φρούτων και λαχανικών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. που παράγονται , επεξεργάζονται 
σε αυτήν και εμπορεύονται εντός και εκτός Ευρωπαικής Ένωσης και της διεύρυνσης των αγορών αυτών 
Το γεγονός αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους παραγωγούς νωπών οπωροκηπευτικών και στους φορείς 
επεξεργασίας τους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αφού θα διαφημιστούν τα 
προιόντα τους παγκοσμίως μέσω της μεγάλης αγροτοδιατροφικής έκθεσης του κλάδου. Αυτό θα 
προκαλέσει θετικές επιπτώσεις στην επίτευξη καλύτερων τιμών παραγωγού –εμπόρου , την δημιουργία 
Brand – Name στα νωπά οπωροκηπευτικά της Περιφέρειας . τη δημιουργία ενός ευρέως δικτύου αγορών , 
τη εξασφάλιση εναλλακτικών αγορών, την απόκτηση τεχνογνωσίας στη συσκευασία , παρουσίαση , 
μεταφορά και εμπορία των προιόντων  
 
Χρονικό διάστημα πραγματοποίησης: 4,5,6 Οκτωβρίου 2022 
Τόπος υλοποίησης δράσης : Η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιηθεί στη Μαδρίτη στο Εκθεσιακό 
IFEMA Feria de Madrid. 
Ανάλυση δαπάνης δράσης: Στο κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται η εξειδίκευση της δαπάνης για την  
υλοποίηση της δράσης. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 
 

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΣΤΗΝ FRUIT LOGISTICA 2022 ΣΤΟ BΕΡΟΛΙΝΟ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ: ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ (€) 

     

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ 
ΠΑΜΘ ΣΤΗΝ FRUIT ATRACTION 
2022 ΣΤH ΜΑΔΡΙΤΗ 

 30.000,00 7.200,00 37.200,00€. 
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Οι    εκθέτες    –    φορείς    ( 
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα 
) που θα συμμετέχουν στην 
έκθεση στο Περίπτερο της ΠΑΜΘ 
θα έχουν και τις εξής επιπλέον 
παροχές: 

 Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος   και 
ασύρματη σύνδεση ( WiFi
) στο 
διαδίκτυο, καθαριότητα 
χώρου. 

 Πλήρη εξοπλισμό 
και  επίπλωση 
περιπτέρου, που να 
καλύπτει τις ανάγκες των 
εκπροσώπων της 
Περιφέρειας και των 
εκθετών      για 
συναντήσεις B to B 
(τραπέζια, Tηλεόραση, 
 dvd, 
καρέκλες,   βιτρίνες, 
ψυγεία,    χώρος 
αποθήκευσης, φώτα, 
κρεμάστρες κα) 

 Δαπάνες  της 
εκθεσιακής λειτουργίας 
(ποτήρια, πτυελοδοχεία, 
σαμπανιέρες, 
εμφιαλωμένο νερό, 
πάγος, καφές) 

 Οργάνωση και 

διαχείριση της 
μεταφοράς  των 
εκθεμάτων από την 
Ελλάδα στην 
Έκθεση στη 
Μαδρίτη και μέχρι το 
περίπτερο της Π.Α.Μ.Θ. 

 Δημιουργία γραφικών 
(εργασίες γραφίστα) και 

εκτυπώσεις , 
γραφικά 

 
 

 Στελέχωση του περιπτέρου 
με βοηθητικό προσωπικό για 
την εξυπηρέτηση των 
εκθετών με δυνατότητα 
διερμηνείας στα Αγγλικά 

 Καταχώρηση στον κατάλογο 
των εκθετών του Περιπτέρου 
της ΠΑΜΘ (σε ηλεκτρονική 
και έντυπη μορφή). 

 Τέσσερεις κάρτες εισόδου 
για τους εκπροσώπους 

 

 Δραστηριότητες
προβολής της Ελληνικής 
Συμμετοχής. 

   

Πρόγραμμα : Ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2022 ( Τροποποίηση ), αρ. απόφασης 108/2022 ΑΔΑ: 
ΩΥΘ17ΛΒ-Γ71 
Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας 
Χρηματοδότηση: Τέλη Κυκλοφορίας οχημάτων, ΚΑΕ: 02.03.071.9899.0003 
Τρόπος Εκτέλεσης: Απευθείας Ανάθεση λόγω αποκλειστικότητας με τήρηση των αρχών της χρηστής 
Δημοσιοοικονομικής διαχείρισης. 
Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV : 79956000-0 Υπηρεσίες Οργάνωσης Εμπορικών Εκθέσεων. 
 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έκδοση απόφασης εξειδίκευσης της δαπάνης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας 
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ FRUIT ATRACTION 
2022 ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» IFEMA Feria de Madrid Κ.Α.Ε.: 02.03.071.9899.0003, Κωδικός: 
222001012 
Μέγιστος προϋπολογισμός τριάντα χιλιάδες ευρώ (37.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (30.000,00 
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€ καθαρό ποσό συν ΦΠΑ 24% ). 
Λόγω πολύ μικρών χρονικών περιθωρίων μέχρι την έναρξη της έκθεσης στη Μαδρίτη και 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή της ΠΑΜΘ και των σχετικών με το αντικείμενο 
επιχειρήσεων που δηλώσανε συμμετοχή στο περίπτερο , παρακαλούμε να ενταχθεί για έγκριση το 
θέμα επειγόντως και εκτός ημερησίας διατάξεως στην προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 
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 δαπάνης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ 
ΠΑΜΘ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ FRUIT ATRACTION 2022 ΣΤΟ 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» IFEMA Feria de Madrid Κ.Α.Ε.: 02.03.071.9899.0003, Κωδικός: 222001012 
Μέγιστος προϋπολογισμός τριάντα χιλιάδες ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(30.000,00 € καθαρό ποσό συν ΦΠΑ 24% ). 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  668/2022. 
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