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

Αριθ. Απόφασης 675/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000 ευρώ από 
την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης για το 
έργο «Συνδιοργάνωση με την Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης της δράσης 17ο Φεστιβάλ η Ξάνθη του 
Μάνου Χατζηδάκη». 

 
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. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος.  
 
Απόφαση 675: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 278709/4009/19-09-2022 έγγραφο της 
έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας  υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ. ΙΙ. τομέας Η., Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, του 
Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α΄/ 07-06-2010 ) με θέμα « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων  27 & 28 του Π.Δ. 144/2010 ( ΦΕΚ 237/τ. Α΄/27-12-2010 )   με  θέμα « 
Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης » όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 
3. Την υπ’ αριθ. Δ.Δ.οικ.1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026/τ.Β’/13-04-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Α.Μ.Θ. « Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ‘ στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης », όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 
4. Το Ν.2286/1995 ( ΦΕΚ 19/τ.Α’/1995 ) « Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων ». 
5. Τους νόμους  4555/2018, 4623/2019 και 4625/2019  με τους οποίους επήλθαν  αλλαγές  στο άρθρο  
176 του Ν.3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες  της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών. 
6. Το Ν. 4782/2021 ( ΦΕΚ 36/τ.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 ». 
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. 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. 
10. Το υπ’ αριθ. 57157/1103/09-05-2016 ( 2η Εσωτερική Εγκύκλιος ) και το υπ’αριθ.οικ.57/05-01-2018  
έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Α.Μ.Θ. με θέμα « 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. Την υπ’αριθ. 240/2021 ( Πρακτικό 14/2021 ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. με 
θέμα « Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  για 
το έτος 2022 ». 
12. Την αρ. πρωτ. 271707/4599  /5-10-2021 αίτηση της ΦΕΞ για έγκριση  της δράσης  <<17Ο 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ Η ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ >>    με την    Περιφέρεια  Α.Μ.Θ.  δια  της    Δ/νσης  
Δημόσιας Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριμνας   Π.Ε.  Ξάνθης 
13. Tην ύπαρξη   πιστώσεων   για την ένταξη του ανωτέρω έργου με   Κωδικό  Δράσης  223611002 και 
φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.  Ξάνθης  

14.Το γεγονός ότι  βεβαιώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί την δαπάνη πως η συνολική πίστωση του 

Προϋπολογισμού με Πηγή Χρηματοδότησης: ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ και  Κ.Α.Ε. 0844, Κωδικό  Δράσης 

223611002, και  CPV:Υπηρεσίες ξενοδοχείων (55100000-1  ) δεν υπερβαίνει κατά είδος σε ετήσια βάση 

το ποσό των 30.000,00 € συν ΦΠΑ. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΔΡΑΣΕΩΝ  
Η ΦΕΞ, ο παλαιότερος και πολυπληθέστερος πολιτιστικός φορέας της περιοχής μας, προσφέρει εδώ και έξι 
δεκαετίες μια ιδιαίτερη γεύση πολιτισμού.  
Στόχος της είναι να ισορροπεί επιδέξια ανάμεσα στην ποσότητα και την ποιότητα.  

Να καλύπτει με υψηλή αισθητική τις απαιτήσεις των κατοίκων για εκδηλώσεις.  

Να φροντίζει τη διατήρηση της παράδοσής μας και την διάδοση της νεότερης ιστορίας με υποδομές, 
αξιοπιστία και επιστημονικό υπόβαθρο. 
Αποκατέστησε και συντηρεί τρία από τα ωραιότερα κτίρια στην Ξάνθης όπου στεγάζει τις 
δραστηριότητές της. 
Ενημερώνει άμεσα 900 μέλη που παρακολουθούν κάποιο από τα εργαστήρια, 10.000 επισκέπτες στο 
Μουσείο, περισσότερους από 30.000 επισκέπτες το χρόνο, στο σύνολο των καθημερινών σχεδόν 
εκδηλώσεων, με το έντυπο εξαμηνιαίο πρόγραμμα, τις αφίσες, τις προσκλήσεις, το διαδίκτυο, τα δελτία 
τύπου (περισσότερα από 4.000 email την εβδομάδα και προσκλήσεις στο facebook) και άμεση 
δημοσίευση από τα Μ.Μ.Ε.  
Η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης ιδρύθηκε το 1952 και διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο ως ένας φορέας 
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ανάπτυξης της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη περιοχή. 

Διαχειρίζεται μέχρι σήμερα αξιόλογο κεφάλαιο πολιτιστικού αποθέματος, στους τομείς της παραδοσιακής 
και της σύγχρονης δημιουργίας καθώς και σε τομείς ελκυστικούς όπως η τέχνη και η εκπαίδευση. 

Δραστηριοποιείται στην Αν. Μακεδονία και τη Θράκη, όπου ο πληθυσμός συγκροτείται από πολλές 
διαφορετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και φυλετικές ομάδες, που επηρεάζουν τη ζωή της περιοχής από 
τον περασμένο αιώνα. 

Αποτέλεσμα των δράσεων της είναι η δημιουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ξάνθης και Αβδήρων, η 
συλλογή λαογραφικού υλικού και η ίδρυση του Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης, η Κινηματογραφική 
Λέσχη, το Πολιτιστικό Ραδιόφωνο, η λειτουργία πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εργαστηρίων, η 
συμμετοχή στο θεσμό του «Ελεύθερου Πανεπιστημίου» και η οργάνωση θεσμών της περιοχής. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Στη Ξάνθη, την πόλη που γεννήθηκε ο Μάνος Χατζιδάκις, η ΦΕΞ πραγματοποιεί τον μουσικό και όχι μόνο 
κύκλο εργασιών  «η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι». Ταξιδεύοντας μαζί του, έχουμε ως στόχο τόσο την 
γνωριμία με το μεγάλο αυτό συνθέτη και άνθρωπο, αλλά και με την ίδια την πόλη.  Τι ήταν εκείνο που τον 
γοήτευε; Ποια ήταν τα στοιχεία για τα οποία άλλοτε μιλούσε με τόσο πάθος κι άλλοτε τον εκνεύριζαν; 
 Στον πρώτο κύκλο των εργασιών «ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΞΆΝΘΗ ΤΟΥ ΜΆΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΆΚΙ» συζητάμε με τους 
φίλους και συνεργάτες του.  Μας παρουσιάζουν τη δουλειά τους και μας μιλούν  για τον Μάνο Χατζιδάκι. 
Έχουμε καταγράψει περισσότερες από 15 ώρες συνεντεύξεων.   
 Στον δεύτερο κύκλο «2-3 ΠΡΆΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΈΡΩ ΓΙΑ  ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΉ & ΌΧΙ ΜΟΝΟ» οργανώνονται 
εκπαιδευτικές δράσεις με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 1500 μαθητών κάθε χρόνο που είτε 
επισκέπτονται  το μουσείο για το πρόγραμμα «Μουσική στο Μουσείο» είτε σε δράσεις που οργάνωσε η 
ΦΕΞ στα σχολεία και σε άλλους χώρους με την συνεργασία των τμημάτων μουσικών σπουδών των 
πανεπιστημίων: Ιονίου, Μακεδονίας, ΤΕΙ Άρτας, Τσελιάμπινσκ Ρωσίας, Φιλιππούπολης Βουλγαρίας και 
Αδριανούπολης Τουρκίας. 
 Στον τρίτο κύκλο «ΜΟΥΣΙΚΈΣ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΞΆΝΘΗ ΤΟΥ ΜΆΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΆΚΙ» παρακολουθούμε 
εξαιρετικές συναυλίες, προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ, διαλέξεις, εκθέσεις και άλλες δράσεις κι έχουμε 
δημιουργήσει εξαιρετικές υποδομές και ένα υπέροχο αρχείο. 
Το Φεστιβάλ έχει δημιουργήσει τις εξής υποδομές: 
 Συνεργασία με τα τμήματα μουσικών σπουδών των πανεπιστημίων: Ιονίου, Μακεδονίας, ΤΕΙ Άρτας, 
Τσελιάμπινσκ Ρωσίας, Φιλιππούπολης Βουλγαρίας και Αδριανούπολης Τουρκίας.  
 Εκπαιδευτικά προγράμματα για τη μουσική καλλιέργεια των μαθητών της περιφέρειας. 
 Ένα αρχείο για το Μάνο Χατζιδάκι και την πόλη της Ξάνθης. 
 Μουσική Βιβλιοθήκη με την προσφορά της Σόνιας Θεοδωρίδου και πολλών άλλων δωρητών 
 Το Πολιτιστικό Ραδιόφωνο Ράδιο Ξάνθη 93,5   
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ταξιδεύοντας με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκι, το φεστιβάλ έχει ως σκοπό τόσο τη γνωριμία με το 
μεγάλο αυτό συνθέτη και άνθρωπο, όσο και με την ίδια την πόλη και τη σχέση που διατηρούσε μ’ αυτήν. 
Στόχος του Φεστιβάλ είναι να συντονίσει τις μουσικές δράσεις στην πόλη μας (και ιδιαίτερα τα φεστιβάλς 
που οργανώνει η ΦΕΞ) ώστε να διευρυνθεί ο εκπαιδευτικός τους και όχι μόνο χαρακτήρας. 
 ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Ξάνθη 
 ΧΡΟΝΟΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
10 Οκτωβρίου  έως και 10 Νοεμβρίου 2022 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

 
19.000 € 

 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 

 
                          4.000      € 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΦΕΞ και  
ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΦΕΞ 

15.000 € 
 

    ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ: 
Διαμονή  συμμετεχόντων      Ιόνιο Πανεπιστήμιο      24  δίκλινα Χ 50€                  
1200€                           
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Διαμονή  συμμετεχόντων     Καλλιτέχνες     I  29 δίκλινα    Χ50€                     
1450€  

Διαμονή  συμμετεχόντων     Καλλιτέχνες    ΙΙ                          30    μονόκλινα  Χ45 €              
1350€                             

(Με πρωινό) 

Σύνολο                                                                                       4.000,00€ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  &  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΣΚΟΠΟΥΣ  ΤΗΣ  
ΠΑΜΘ : 
 Καλύπτει την συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών φορέων  της Περιφέρειας και των δήμων 
 Εντάσσεται στην υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας  
Τέλος, σε κάθε περίπτωση θα γίνει προσπάθεια, ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα με το 
μικρότερο δυνατό κόστος εντός των εγκεκριμένων πλαισίων του προϋπολογισμού και των κανόνων της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.  
Με βάση τα προαναφερόμενα η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Έγκριση  εξειδίκευσης  και διάθεσης  πίστωσης ποσού 4.000 ευρώ από την    Περιφέρεια  Α.Μ.Θ.  
δια  της    Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριμνας   Π.Ε. Ξάνθης  για το έργο << 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΗ  ΕΝΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  17Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Η 
ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ >> , Κ.Α.Ε. 0844, Κωδικό  Δράσης :223611002,    CPV:Υπηρεσίες 
ξενοδοχείων (55100000-1  )  
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ  ΒΑΛΕΤΕ  ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΙΝΗ 
ΧΡΟΝΙΚΑ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 
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 και διάθεση  πίστωσης ποσού 4.000 ευρώ από την Περιφέρεια  Α.Μ.Θ.  δια  της   
Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης  για το έργο << ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΗ ΕΝΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 17ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ Η ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ >> , Κ.Α.Ε. 0844, Κωδικό  Δράσης :223611002, CPV: Υπηρεσίες ξενοδοχείων (55100000-1) 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  675/2022. 
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