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Του  Πρακτικού αριθ.   13 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης  249/2012 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό και 
Αθλητικό Σύλλογο Καλαμπακίου Δράμας σε εκδήλωση έκθεσης ζωγραφικής και ψηφιδωτού Δραμινών 
καλλιτεχνών με θέμα «Σκηνές Ζωής» που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή από 7 έως 15 ΜαΪου στα 
πλαίσια εκδηλώσεων των «Ελευθερίων Θράκης». 
 
 
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 30 Απριλίου 2012  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2919 /27-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν 
Σιακήρ  μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής  μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης 
μέλος. 
Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος η οποία,  απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 249: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας 
της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ. 91/26/4/2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Καλαμπακίου Δράμας ιδρύθηκε το 1979 με σκοπό την 
ανάπτυξη του μορφωτικού & πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων ,την διάδοση, συγκέντρωση,  προβολή 
των πλούσιων λαογραφικών στοιχείων του τόπου καθώς και την καλλιέργεια της συλλογικότητας της & την 
ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους συλλόγους και φορείς που έχουν τους ίδιους σκοπούς. Είναι μέλος της 
Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης(Ion World) σε λειτουργικές σχέσεις με την UNESCO καθώς και της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ανατολικής Ρωμυλίας & Θράκης. Λειτουργεί τμήματα εκμάθησης 
ελληνικών παραδοσιακών χορών από όλη Ελλάδα με 200 χορευτές κάθε ηλικίας, καλών τεχνών όπου 
διδάσκονται πάνω από 150 παιδιά και ενήλικες, ζωγραφικής, βιτρώ, φωτογραφίας, σκάκι, παιδικής 
χορωδίας, καλλιτεχνικό μωσαϊκό & χειροποίητο κόσμημα, παραδοσιακών γεύσεων, τέχνη ποιότητα & 
φαντασία στο τραπέζι. Η δράση του Συλλόγου πλούσια σε έργο πολιτιστικό, εθνικό και κοινωνικό, 
δημιουργεί πάντοτε μέσα από τις εκδηλώσεις, παραμέτρους που αποτρέπουν τους εμπνευστές 
φαλκίδευσης και παραχάραξης της ιστορίας μας και του λαϊκού μας πολιτισμού.Έχει λόγο, έργο και 
προγραμματίζει πάντοτε ορθολογιστικά την πορεία της η οποία διαγράφεται μέσα από τις εκδηλώσεις που 
πραγματοποιεί.Στην προσπάθεια της διάσωσης της παράδοσης και της διατήρησης των ριζών ο Σύλλογος 
σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ  διοργανώνει εκδήλωση έκθεσης ζωγραφικής και ψηφιδωτού 
Δραμινών καλλιτεχνών με θέμα «Σκηνές Ζωής» που θα πραγματοποιηθεί σε Αίθουσα του ιδρύματος 
Παπανικολάου στην Κομοτηνή, από τις 7 έως 15 Μαϊου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων των «Ελευθερίων 
Θράκης».Οι εκδηλώσεις των *ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ* είναι ένα σημαντικό γεγονός που πέραν των άλλων 
προβάλουν τη Θράκη σε όλη την Ελλάδα με σειρά εκδηλώσεων. 

       
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο 
Καλαμπακίου Δράμας σε εκδήλωση έκθεσης ζωγραφικής και ψηφιδωτού Δραμινών καλλιτεχνών με θέμα 
«Σκηνές Ζωής» που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή από 7 έως 15 ΜαΪου στα πλαίσια εκδηλώσεων 
των «Ελευθερίων Θράκης», με την κάλυψη δαπάνης ποσού 1.660,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 
οικονομικού έτους 2012 που θα διατεθεί για την κάλυψη των εξόδων σε εκτυπώσεις προγραμμάτων, 
προσκλήσεων καταλόγου εκθεμάτων, αφισών κ.λ.π. στο τυπογραφείο Πέτρος Π. Μπότσας 
(Γοργοποτάμου 2 – Δράμα). 

ΑΔΑ: Β4957ΛΒ-Τ3Ι



 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

Εγκρίνει την  συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο 
Καλαμπακίου Δράμας σε εκδήλωση έκθεσης ζωγραφικής και ψηφιδωτού Δραμινών καλλιτεχνών με θέμα 
«Σκηνές Ζωής» που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή από 7 έως 15 ΜαΪου στα πλαίσια εκδηλώσεων 
των «Ελευθερίων Θράκης» και την κάλυψη δαπάνης ποσού 1.660,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 
οικονομικού έτους 2012 που θα διατεθεί για την κάλυψη των εξόδων σε εκτυπώσεις προγραμμάτων, 
προσκλήσεων καταλόγου εκθεμάτων, αφισών κ.λ.π. στο τυπογραφείο Πέτρος Π. Μπότσας 
(Γοργοποτάμου 2 – Δράμα). 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 249/2012. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

       
    ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 
 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
                                                                     ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ 

 

ΑΔΑ: Β4957ΛΒ-Τ3Ι


