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                                                                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Του  Πρακτικού  11  / 2017  συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου       
                                           Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
                                      ----------------------------------------- 
                                           Αριθ. Απόφασης  83/ 2017 
                                      --------- ---------------------------------         
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας 
 Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης  και του  Δήμου  Δράμας για την συνδιοργάνωση 
εκδήλωσης με τίτλο «ΔΡΑΜΑ- ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2017». 

     
     
   Στην Κομοτηνή  σήμερα   8   Μαίου  2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.30, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου,  των Αντιπεριφερειαρχών : Πέτροβιτσ Δημητρίου  Π.Ε. 
Έβρου, Mαρκόπουλου  Θεοδώρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, 
Τσαλικίδη    Νικολάου   Π.Ε. Ροδόπης,  που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167  
παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ. Δ. ΟΙΚ.2184 / 2 -05 -2017  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με 
το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010. 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
      1.  Μποταΐτης Σωτήριος  ,   Πρόεδρος του Π.Σ  
      2.  Καβαρατζής Σταύρος,   Αντιπρόεδρος  του Π.Σ  

                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ    
1. Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος 24. Χειράκη Γεωργία          
2. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 25. Λιθηρόπουλος Χρήστος 
3. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων 
4. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη                          

26. 
27. 

Παπαδόπουλος Σωτήριος   
Τσολάκης Σταύρος  

5. Ευφραιμίδης Νικόλαος   28. Αραμπατζής Αθανάσιος     
6. Βενετίδης Κωνσταντίνος 
7. Τερτσούδης Χρήστος 

29. 
30. 

Καραλίδης Φώτιος 
Γρανάς Αρχέλαος  

8. Iμπράμ Αχμέτ 31. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος 
9. Γάκης    Χρήστος                                             
10. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος 
11. Αμοιρίδης Μιχαήλ   
12. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος 

32. 
33. 
34. 
35. 

Βλαχογιάννης  Ανέστης 
Κοτζά Μουμίν  Ριτβάν  
Γαλάνης Βασίλειος 
Tουρτούρης   Σπυρίδων 

13. Μοσχοφίδου- Βλάχου  Ελεονώρα   
14. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ   
15. Χατζηγκενέ Ιρφάν 
16. Βουδούρης Ευάγγελος                                                                       
17. Μπούτος Ιωάννης 
18. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
19. Κατραντζή Μουσταφά  

36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42.       

Λασκαρίδης  Παντελής 
Μαλτέζος Μενέλαος  
Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή 
Κιτσόπουλος Χρήστος 
Ναθαναηλίδης  Αναστάσιος 
Τρέλλης Χρήστος 

20. Μουσταφά Μετίν 
21. Μουλταζά  Ταρκάν Μουλταζά 
22. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 
23. Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ        

43. 
44. 
45. 
46. 
 

Τραϊφόρος  Βασίλειος 
Γεροστεργίου Αικατερίνη        
Μουμίν Οντέρ                                                
Δαμιανίδης  Παύλος  
 

                ΑΠΟΝΤΕΣ:     
             1.  Πατακάκης  Ανάργυρος,  Αντιπεριφερειάρχης της  Π.Ε. Δράμας, 
             2.  Μεχμέτ Ούστα Χουσείν ,   Γραμματέας του Π.Σ            

                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ  
           1.  Ζάχαρη Ζηνοβία                                              2.  Ζιμπίδης  Γεώργιος                        
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   Παραβρέθηκε  στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  και Θράκης κα Ζωή  Κοσμίδου. 
   Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη. 
  Καθήκοντα  γραμματέα του  Περιφερειακού Συμβουλίου άσκησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  
Μπούτος Ιωάννης, σύμφωνα με το άρθρο 7  παρ. 2  του Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας  του   
Περιφερειακού Συμβουλίου .   
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 48  μέλη, άρχισε η 
συζήτηση τoυ  θέματος   της ημερήσιας διάταξης. 
     Αποχώρισαν  οριστικά  από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Καραλίδης 
Φώτιος,  Βλαχογιάννης  Ανέστης , Γαλάνης Βασίλειος και ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Καβαρατζής Σταύρος . 
     Στο σημείο αυτό δήλωσε στον Πρόεδρο ότι αποχωρεί από την συνεδρίαση ο  Περιφερειακός 
Σύμβουλος κ. Κινατζίδης Κωνσταντίνος. 
  Εισηγούμενη  το  θέμα της  ημερήσιας διάταξης η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Χειράκη 
Γεωργία, έθεσε υπόψη των μελών  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης,  για έγκριση το σχέδιο και την σύναψη  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Δράμας για την 
συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Δραμοινογνωσία 2017»  
 

     
   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 163  του Ν.3852/2010 β) του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 § 9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 
Α΄85/11.04.2012). 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
                                               ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ  35  ΥΠΕΡ  6  ΛΕΥΚΑ  2 ΠΑΡΩΝ  
 
 
 1. Εγκρίνει τη σύναψη και  το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,  του   Δήμου  Δράμας,   για τη εκτέλεση εργασιών, δράσεων 
και εκδηλώσεων με τίτλο ‘’ΔΡΑΜΑ - ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2017’’,  η οποία έχει ως εξής : 
 

 
 Στη Δράμα σήμερα,  ……….2017  και ώρα …….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
1. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα τη Κομοτηνή, νόμιμα 
εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. κ. Χρήστο Μέτιο. 
2. Ο Δήμος Δράμας, με έδρα τη Δράμα, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο 
Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο. 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 § 
9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.04.2012) 
 
2. Την απόφαση με αριθμό …./2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη εκτέλεση 
εργασιών, δράσεων και εκδηλώσεων με τίτλο ‘’ΔΡΑΜΑ - ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2017’’. 
 
 3. Την απόφαση με αριθμό ……/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας με θέμα: 
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών, δράσεων και 
εκδηλώσεων με τίτλο ‘’ΔΡΑΜΑ - ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2017’’ 
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Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 
Άρθρο 1   : Περιεχόμενο της Σύμβασης 
Άρθρο 2   : Προοίμιο 
Άρθρο 3   : Αντικείμενο της Σύμβασης 
Άρθρο 4   : Σκοπός της Σύμβασης 
Άρθρο 5   : Προϋπολογισμός  
Άρθρο 6   : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
Άρθρο 7   : Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης 
Άρθρο 8   : Πόροι & τρόπος χρηματοδότησης 
Άρθρο 9   : Διάρκεια & ισχύς της σύμβασης 
Άρθρο 10 : Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης και οι αρμοδιότητές του   
Άρθρο 11 :Ρήτρες 
Άρθρο 12 :Τροποποίηση της σύμβασης 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 225 και 259 § 7 Ν.3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α’ – 
114/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 4 § 2 του Ν. 
3345/2005 και τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 8  § 9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.04.2012). 
             Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Δήμος Δράμας θα 
πραγματοποιήσουν για τέταρτη φορά εργασίες, δράσεις και εκδηλώσεις με σκοπό την 
ανάδειξη και προβολή της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ως οινοτουριστικού 
προορισμού. 
Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο οι συμβαλλόμενοι φορείς, δηλαδή οι 
Περιφέρειες,  οι Δήμοι και οι Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α, μπορούν να συνάπτουν 
προγραμματικές συμβάσεις με το δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημοσίου 
τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 μεμονωμένα ή από κοινού για 
την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής καθώς και 
για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους. 
Από  21 έως 28 Μαΐου 2017 η «ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» ξετυλίγεται από τους αμπελώνες 
στην ύπαιθρο και τα οινοποιεία της Δράμας μέχρι τα εστιατόρια, τα στέκια διασκέδασης 
και τους δρόμους της πόλης, πάντα με επίκεντρο τον οίνο. Αποτελεί ένα κάλεσμα για τον 
επισκέπτη να εξοικειωθεί με τη γη του Διόνυσου, να μυηθεί στις αξίες της, να γευτεί και 
να γίνει κοινωνός της μοναδικότητάς της. Καλείται επίσης να γνωρίσει  το λαογραφικό 
και πολιτιστικό της μίγμα, τις διαφορετικές κουζίνες και γευστικές προτάσεις, την 
ποικιλία των  τοπίων, της φύσης, των προϊόντων. 
        Οι εκδηλώσεις της «ΔΡΑΜΑ –ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2017» που διαρκούν από 21-28 
Μαΐου 2017 αποτελούν ένα φιλόδοξο θεσμό με σημαντική επικοινωνιακή εμβέλεια και 
ανταπόκριση. 
Στον θεσμό αυτό συμμετέχουν: 
- Επιχειρήσεις παραγωγής κρασιού 
- Επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων κάθε τομέα και βαθμίδας 
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- Επιχειρήσεις εστίασης κάθε είδους 
- Επιχειρήσεις διασκέδασης 
- Τουριστικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και αντικειμένου 
- Εμπορικές επιχειρήσεις κάθε είδους 
- Εξαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών 
- Επαγγελματίες άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενοι με τον τουρισμό 
- Επιμελητήριο Δράμας 
- Επαγγελματικοί Φορείς 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση 
όλων των εν γένει  νόμιμων και αναγκαίων εργασιών και προμηθειών, όπως αυτές 
συμφωνήθηκαν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, για την διοργάνωση και εκτέλεση 
πλέγματος  εργασιών, δράσεων και εκδηλώσεων για την ‘’ΔΡΑΜΑ - ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 
2017’’. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης  είναι η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 
σε όλη την Ελλάδα και διεθνώς, ως ιδιαίτερο οινικό-τουριστικό προορισμό.  
Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 21-28 Μαΐου 2017 και θα 
περιλαμβάνουν : 
Α) Δράσεις αναγνωρισιμότητας-ταυτότητας και προβολής-δημοσιότητας του οινικού-
γαστρονομικού τουριστικού προϊόντος (δημοσιογραφική κάλυψη, στοχευμένες 
ξεναγήσεις και παρουσιάσεις - παραγωγή και προώθηση διαφημιστικού υλικού). 
Β) Δράσεις εμπειρισμού του οινοτουριστικού-γαστρονομικού προϊόντος (γευσιγνωσία 
στα οινοποιεία της περιοχής και παρουσίαση τοπικών προϊόντων). 
Γ)  Δράσεις της διαχρονικής πολιτιστικής αξίας της αμπέλου και του οίνου καθώς και 
δράσεις ανάδειξης του πολιτισμού των γεύσεων. 
Δ) Δράσεις σύνδεσης των τουριστικών θέλγητρων (πόροι του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος) και πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής με οδηγό τις 
οινικές διαδρομές.  
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του πλέγματος των δράσεων για την υλοποίηση του 
περιγραφόμενου έργου  ανέρχεται στο ποσό των 31.500,00€ (τριάντα μία χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ) με το Φ.Π.Α. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι 
απαιτούμενες εργασίες και προμήθειες προκειμένου να εκτελεσθεί η παρούσα 
σύμβαση, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση και για οποιοδήποτε λόγο του ανωτέρου ποσού. 

Το παραπάνω ποσό προέρχεται από πόρους της: 
1. ΠΑΜΘ, από τον προϋπολογισμό της στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, έως 

24.500,00 € (είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) για τις δαπάνες για τις 
παρακάτω δράσεις: 
α)    την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων έως 6.450€ (έξι χιλιάδες τετρακόσια  
        πενήντα ευρώ)  με το ΦΠΑ 
β)    τον  σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων προβολής  έως 2.950€ (δύο χιλιάδες  
        εννιακόσια πενήντα ευρώ) με το ΦΠΑ 
γ)    την φιλοξενία δημοσιογράφων έως 1.100€ (χίλια εκατό ευρώ) με το ΦΠΑ 
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δ)    την φωτογραφική και οπτικοακουστική κάλυψη των εκδηλώσεων έως 2.300€  
        (δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ) με το ΦΠΑ  
ε)     τον σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας των εκδηλώσεων έως 1.200€ (χίλια  
        διακόσια ευρώ) με το ΦΠΑ 
 στ)  την παραγωγή εντύπων και προωθητικού υλικού έως 3.050€ (τρεις χιλιάδες  
         πενήντα ευρώ) με το ΦΠΑ 
ζ)      την διοργάνωση ημερίδας έως 950€ (εννιακόσια πενήντα ευρώ) με το ΦΠΑ 
η)     τις εκδηλώσεις γευσιγνωσίας έως 3.050€ (τρεις χιλιάδες πενήντα ευρώ) με  
         το ΦΠΑ 
θ)     την ενοικίαση εξοπλισμού έως 3.450€ (τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα  
         ευρώ) με το ΦΠΑ και του 

2. Δήμου Δράμας, έως 7.000,00 € (επτά χιλιάδες ευρώ) για τις δαπάνες από τις 
παρακάτω συναυλίες: 

α) με το μουσικό  σχήμα Gadjo Dilo, με ποσό έως 3.700,00 € με το Φ.Π.Α και  
β) με το μουσικό σχήμα ΕΚΜΕΚ, με ποσό έως 3.300,00 € με το Φ.Π.Α. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι φορείς που συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση αναλαμβάνουν τα εξής : 
 
 
1. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια των υπηρεσιών της στην  
     Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, αναλαμβάνει: 
 
A. Να συνεργαστεί με τους οινοπαραγωγούς της περιοχής, τους λοιπούς φορείς που 
συμμετέχουν στην διοργάνωση (Εστιατόρια, Καφέ-μπαρ, Επιμελητήριο, Εμπορικός 
Σύλλογος, ΤΕΙ Οινολογίας, Μουσικό Σχολείο, πολιτιστικούς συλλόγους κ.λ.π) και τους 
σχετικούς με τον τουρισμό κλάδους (διαμονή, εστίαση-διασκέδαση, μέσα μαζικής 
μεταφοράς) προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και ο συντονισμός των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και εκδηλώσεων. 
 
Β. Να διαθέσει το υπαλληλικό προσωπικό της (Δ/νση :Ανάπτυξης - Γραφείο Κίνησης - 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών) καθώς και τους απαραίτητους χώρους, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  
 
Γ. Να χρηματοδοτήσει τις δράσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

α/α 
Επιμέρους κατανομή 

Δράσης 
Κόστος με 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ Καθαρή αξία Περιγραφή αντικειμένου  

1 
Ηχητική κάλυψη 

εκδηλώσεων 
6.450,00 € 1.248,39 € 5.201,61 € Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 

2 
Σχεδιασμός και 

υλοποίηση δράσεων 
προβολής 

2.950,00 € 570,97 € 2.379,03 € 
Δημοσιότητα – Προώθηση – 
Προβολή- Δημόσιες Σχέσεις 

3 
Φιλοξενία 

δημοσιογράφων  
1.100,00 € 212,90 € 887,10 € 

Διαμονή, διατροφή και μετακίνηση 
δημοσιογράφων τουριστικού και 

οινικού ρεπορτάζ 
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4 
Φωτογραφική και 

οπτικοακουστική κάλυψη 
εκδηλώσεων 

2.300,00 € 445,16 € 1.854,84 € 
Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση 

όλων των εκδηλώσεων 

5 
Σχεδιασμός της οπτικής 

ταυτότητας των 
εκδηλώσεων 

1.200,00 € 232,26 € 967,74 € 
Σχεδιασμός εικαστικού, φλάιερ, 

αφίσας, ντοσιέ, πανό και έντυπου 
προγράμματος των εκδηλώσεων 

6 
Παραγωγή εντύπων και 

προωθητικού υλικού 
3.050,00 € 590,32 € 2.459,68 € 

Εκτύπωση αφισών, ντοσιέ, μπάνερ, 
πανό και επιστολών 

7 Διοργάνωση ημερίδας 950,00 € 183,87 € 766,13 € Διοργάνωση ημερίδας  

8 Εκδηλώσεις γευσιγνωσίας 3.050,00 € 590,32 € 2.459,68 € 
Εκδηλώσεις γευσιγνωσίας με τον 

τοπικό οίνο 

9 Ενοικίαση εξοπλισμού 3.450,00 € 667,74 € 2.782,26 € 
Ενοικίαση εξοπλισμού (τραπέζια 

καθίσματα κλπ) μεταφορά και 
εξυπηρέτηση στις εκδηλώσεις 

  Σύνολο  24.500,00 € 4.741,94 € 19.758,06 €   

 
 
 
1. Δ. Να παρακολουθεί και να ελέγχει με τα αρμόδια όργανα την εκτέλεση του 

προγράμματος. Όπως ορίστηκε δε με την με αριθμό 16/2017 (ΑΔΑ:ΩΦΤ37ΛΒ-ΩΣ9) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. «Έγκριση ετήσιου Προγράμματος 
Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2017» αρμόδια 
για τον σχεδιασμό, την εκτέλεση, υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων είναι 
η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε.  

 
 
2. Ο Δήμος Δράμας αναλαμβάνει: 
 A. Να συνεργαστεί με τους οινοπαραγωγούς της περιοχής, τους λοιπούς φορείς που 
συμμετέχουν στην διοργάνωση (Επιμελητήριο, ΤΕΙ Οινολογίας, Μουσικό Σχολείο, 
πολιτιστικούς συλλόγους κ.λ.π) και τους σχετικούς με τον τουρισμό κλάδους (διαμονή, 
εστίαση-διασκέδαση, μέσα μαζικής μεταφοράς)  προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα και ο συντονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών και εκδηλώσεων. 
Β. Να διαθέσει το υπαλληλικό προσωπικό του (Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων - 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Τουρισμού) καθώς και τους απαραίτητους χώρους, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης.  
Γ. Να  αναλάβει το κότσος των συναυλιών  που θα πραγματοποιηθούν α)  την Τετάρτη 24 
Μαΐου 2017 από το μουσικό  σχήμα Gadjo Dilo, με ποσό έως  3.700,00€ με το Φ.Π.Α, και 
β) την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 από το μουσικό σχήμα ΕΚΜΕΚ, με ποσό έως 3.300,00€ με 
το Φ.Π.Α.  
Δ. Να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην περιποίηση του Δημοτικού Κήπου, της Κεντρικής 
Πλατείας, του Πάρκου των Πηγών της Αγ. Βαρβάρας αλλά στην καθαριότητα της πόλης. 
 

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δύνανται να συνδιοργανώσουν, στο πλαίσιο των 
παραπάνω δράσεων, με  πολιτιστικούς συλλόγους, εκδηλώσεις  που παρουσιάζουν 
πτυχές του αμπελοοινικού πολιτισμού καθώς και του πολιτισμού των γεύσεων και 
αναδεικνύουν την ιστορία του κρασιού ως πολιτιστικό αγαθό και τον συνδέουν με την 
πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της και πρέπει να έχει αποπερατωθεί μέχρι την 31.12.2017 
 

Eίδος Ημερομηνία Υλοποίησης 

Σχεδιασμός της οπτικής ταυτότητας έως 21/5/2017 

Παραγωγή εντύπων και προωθητικού υλικού έως 21/5/2017 

Ηχητική κάλυψη 21-28/5/2017 

Φιλοξενία δημοσιογράφων 21-28/5/2017 

Ημερίδα  26/5/2017 

Εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και γνωριμίας του κοινού με 
τον τοπικό οίνο 

 
21-28/5/2017 

Φωτογραφική και οπτικοακουστική κάλυψη των 
εκδηλώσεων 

21-28/5/2017 

Ενοικίαση εξοπλισμού 21-28/5/2017 

Δράσεις δημοσιότητας, προώθησης, προβολής και 
δημοσίων σχέσεων 

 
9/5 – 9/6/2017 

Συναυλία με το μουσικό  σχήμα Gadjo Dilo 24/5/2017 

Συναυλία με το μουσικό  σχήμα ΕΚΜΕΚ 28/5/2017 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
       Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα 
προέρχονται: 

1) Από τον προϋπολογισμό της ΠΑΜΘ στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και 
συγκεκριμένα από  τον Ειδικό Φορέα 1072 και ΚΑΕ 0844.0001. 

2)   Από τον  προϋπολογισμό του Δήμου Δράμας με κωδικό  ΚΑΕ 10.6431.01 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και έχει διάρκεια μέχρι την 31.12.2017. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ 
 
  Όργανα παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης αποτελούν: 
 
1. Επιτροπή της Περιφέρειας για την παραλαβή ή καλής εκτέλεσης για εργασίες- 
δράσεις (θεσμοθετημένη). 

 
2. Κοινή Επιτροπή Οργάνωσης για την εφαρμογή της σύμβασης αποτελούμενη από: 
α. Έναν (1) εκπρόσωπο της  ΠΑΜΘ από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας με τον 
αναπληρωτή του οι οποίοι είναι:  Ως τακτικό τον κο ………………… και ως αναπληρωματικό 
τον κο ……………… 
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β. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου  Δράμας με τον αναπληρωτή του. Ως τακτικό  τον κο 
………………… και ως αναπληρωματικό τον κο ………………………... 
 
 Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΡΗΤΡΕΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η 
παράβαση έστω και ενός εξ αυτών παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να 
καταγγείλουν και να λύσουν τη σύμβαση. 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης που θεωρούνται όλοι 
σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από 
οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να 
καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημιά τους από τον 
υπαίτιο. Καθυστέρηση ή αδυναμία εκτελέσεως του έργου εν όλω ή εν μέρει στα πλαίσια 
της παρούσας Σύμβασης ή άλλη παράβαση όρου τινός αυτής, δεν συνιστούν αθέτηση 
των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων και δεν συνεπάγονται ευθύνες τους, εάν 
οφείλονται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. 

Οπωσδήποτε, εφόσον υπάρξει τέτοιος λόγος, έκαστος εκ των συμβαλλομένων οφείλει να 
ειδοποιεί τον άλλο, χωρίς αμέλειά του περί τούτου, για την από κοινού αντιμετώπιση της 
δημιουργηθείσας εκ του λόγου αυτού καταστάσεως. 

Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης ή πλημμελούς υλοποίησης της σύμβασης, 
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, από υπαιτιότητα ενός των μερών, τότε το 
θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να αξιώσει από το υπαίτιο συμβαλλόμενο 
μέρος ποινική ρήτρα 50 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι κατ’ ανώτατο ποσό 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το 6% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, 
αρχικού ή αναμορφούμενου.  

ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται έγγραφη 
συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλομένων 
μερών. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

 
                                                            ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 

2) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ 
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2. Εξουσιοδοτεί για την υπογραφή της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης τον Περιφερειάρχη  
Ανατολικής Μακεδονίας  και  Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο. 
 
 3. Ορίζει ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης την Περιφερειακή 
Σύμβουλο  κα Χειράκη Γεωργία  με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γεωργιτσόπουλο  
Χρήστο.   

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.  Λασκαρίδης  Παντελής  , Μαλτέζος Μενέλαος   
Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής, Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή, Γεροστεργίου Αικατερίνη,  
Τρέλλης Χρήστος . 

 
Παρών δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κιτσόπουλος Χρήστος, Ναθαναηλίδης  
Αναστάσιος   
 

  Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Κινατζίδης 
Κωνσταντίνος , Καραλίδης Φώτιος,  Βλαχογιάννης  Ανέστης , Γαλάνης Βασίλειος και ο 
Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Καβαρατζής Σταύρος . 

 
 

Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  83 /2017  
 
 
             O ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
          ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 

       Mποταϊτης   Σωτήριος                                                    Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν   (απων) 


