
 
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
 Του  Πρακτικού αριθ.   20 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης  407/2012 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου με το Θρακιώτικο 
Χορευτικό Όμιλο Αλεξανδρούπολης, μουσικοχορευτικής εκδήλωσης. 
 
 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 15 Ιουνίου 2012  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  12.00 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. 3903 /12-6-2012 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 . 
Απόντες ήταν: οι κ.κ.1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και  2)Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 407: Εισηγούμενη το εικοστoτρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Έβρου, με το υπ’ αριθμ. 2161/01-6-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής τα εξής:Η διάσωση της λαϊκής μας παράδοσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη μέσα 
στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, γιατί αποτελεί κομμάτι της ελληνικής ψυχής. Σε αυτό το επίπονο 
έργο συμβάλλουν στο μέγιστο βαθμό πολιτιστικοί φορείς της περιοχής μας, των οποίων βασικό μέλημα 
είναι η διάσωση και διάδοση του λαϊκού μας πολιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις του. Ένας από αυτούς 
τους φορείς είναι και ο Θρακιώτικος Χορευτικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης, που δραστηριοποιείται με 
μεγάλη επιτυχία από το 1977 στον τομέα αυτό και ιδιαίτερα στην έρευνα και την καταγραφή του λαϊκού 
πολιτισμού της Θράκης και κυρίως του παραδοσιακού χορού, της μουσικής, του τραγουδιού και των 
εθίμων. Επίσης ειδικεύεται στη διδασκαλία παραδοσιακών χορών απ' όλη την Ελλάδα. Τα τελευταία 
τρία χρόνια έχει καθιερώσει τη διοργάνωση μιας μεγάλης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με τον τίτλο 
«Ας κρατήσουν οι Χοροί», στην οποία συμμετέχουν εκατοντάδες χορευτές παραδοσιακών χορών και 
αξιόλογοι παραδοσιακοί μουσικοί και την παρακολουθεί μεγάλο πλήθος κόσμου.Η Π.Ε.Έβρου επιθυμεί 
να στηρίζει όλες τις αξιόλογες δράσεις των εκφραστών του λαϊκού μας πολιτισμού, που προάγουν και 
αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παράδοσης. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε τη 
συνδιοργάνωση της φετινής μουσικοχορευτικής εκδήλωσης του Θρακιώτικου Χορευτικού Ομίλου, που 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιουνίου 2012 στην Αλεξανδρούπολη.  
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου με το Θρακιώτικο Χορευτικό Όμιλο 
Αλεξανδρούπολης, μουσικοχορευτικής εκδήλωσης Η δαπάνη που θα προκύψει ανέρχεται στα 800 € και 
αφορά την κάλυψη των εξόδων αμοιβής παραδοσιακού μουσικού συγκροτήματος. Θα γίνει σε βάρος 
του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 
9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και συγκεκριμένα το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 
2011». 

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 

 
 

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7ΛΒ-ΦΛΓ



ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου με το Θρακιώτικο Χορευτικό Όμιλο Αλεξανδρούπολης, 
μουσικοχορευτικής εκδήλωσης. Η δαπάνη που θα προκύψει ανέρχεται στα 800€ και αφορά την κάλυψη 
των εξόδων αμοιβής παραδοσιακού μουσικού συγκροτήματος. Θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισμού 
εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που 
προέρχεται από ΚΑΠ και συγκεκριμένα το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011». 

 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 407/2012. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

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

 
 
 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
                                                                     ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ 

 

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7ΛΒ-ΦΛΓ


