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Του  Πρακτικού αριθ.   14 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης  274/2012 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Κέντρο Οικουμενικού 
Ελληνισμού σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 16-5-2012 στην Ξάνθη. 
 
   
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  8 Μαΐου 2012  ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2976/3-5-2012 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) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7)  Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
   Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 2) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος,  οι οποίοι απουσίαζαν 
αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 274: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας 
της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 100/8-5-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Το 
Κέντρο Οικουμενικού Ελληνισμού, αντιστεκόμενο στο πνεύμα της εποχής και με μοναδικό γνώμονα τη 
διάσωση και διάδοση της πραγματικής Ελληνικής Ιστορίας, αλλά και τη μεταλαμπάδευση του Ελληνικού 
Πολιτισμού τόσο σε Εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, προχώρησε στη δημιουργία του δίτομου 
εκδοτικού έργου «Θράκη».  
   Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της εθνικής μας ταυτότητας και η προβολή  των ιδιαιτεροτήτων που 
παρουσιάζει η  Θράκη,  τόσο λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της μακραίωνης Ιστορίας της, όσο και 
λόγω του πλούσιου υπεδάφους και της ιδιομορφίας του πληθυσμού της.  
   Ο τόμος αυτός, μαζί με τον πρώτο, πρόκειται να μεταφραστούν και να σταλούν δωρεάν (όπως αυτό 
έγινε με την “Μακεδονία”, τον “Μέγα Αλέξανδρο”, τα “Μάρμαρα του Παρθενώνα”, τα “Προπύργια της 
Ορθοδοξίας”) στα ξένα κέντρα εξουσίας (Η.Π.Α., Βρετανία, Αυστραλία, Καναδά, κλπ), με σκοπό την διεθνή 
ιστορική ενημέρωση. 
  Προκειμένου να γνωστοποιηθεί η δράση του Κέντρου Οικουμενικού Ελληνισμού διοργανώνεται  
εκδήλωση στην Ξάνθη στις 16 Μαΐου 2012  με την συνεργασία  και του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και 
Παράδοσης,  με την ευλογία και την παρουσία του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου με θέμα «Η Ελλάδα ποτέ δεν ….. θα  πεθάνει» 
  Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την  έγκριση δαπάνης  συνολικού ποσού  2.500€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012 
για να διατεθεί για την κάλυψη  των εξόδων  σε εκτυπώσεις προγραμμάτων, προσκλήσεων, αφισών κλπ. 
στην εταιρεία “Animal print –Διαφημιστικές Εφαρμογές”   
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά) 

 
Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Κέντρο Οικουμενικού Ελληνισμού εκδήλωσης που θα 
πραγματοποιηθεί στις 16-5-2012 στην Ξάνθη και την κάλυψη δαπάνης  συνολικού ποσού  2.500€  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του 
Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012 για να διατεθεί για την κάλυψη  των εξόδων  σε 
εκτυπώσεις προγραμμάτων, προσκλήσεων, αφισών κλπ. στην εταιρεία “Animal print –Διαφημιστικές 
Εφαρμογές”  . 



 
Μειοψήφησαν τα μέλη Μαρία Γκουγκουσκίδου και  Χρήστος Τρέλλης οι οποίοι ψήφισαν Κατά, διότι δεν 
γνωρίζουν το πεδίο δράσης του Κέντρου Οικουμενικού Ελληνισμού καθώς και το περιεχόμενο των 
εκδηλώσεων. Επίσης δεν συμφωνούν η δαπάνη να γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012, ενώ αφορά 
δραστηριότητα της ΠΕ Ξάνθης. 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 274/2012. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
                                                                     ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 

 


