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Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού αριθ. 23/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 589/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.850,00 ευρώ για την
δράση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης
«Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Σταυρούπολης Ξάνθης ¨Η ΔΟΞΑ¨ της δράσης ¨9ος
ποδηλατικός αγώνας δρόμου και βουνού Ροδόπη - Ερύμανθος/9th rodopi - erymanthos bike festival».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια
περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο
10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/13-9-2021 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) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2)
Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5)
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 589: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε. Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 241876/4132/07/09/2021 έγγραφό της,
έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Λαμβάνοντας 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.
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.
4.
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 ».
5.
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.
6.
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.
7.
Την υπ’ αριθ 66/2021 ( Πρακτικό 5/2021 ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. με θέμα
« Έγκριση τροποποίησης ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης έτους 2021 ».
8.
Tην ύπαρξη πιστώσεων για την ένταξη του ανωτέρω έργου με Κωδικό Δράσης 213611012 και
φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης και το γεγονός ότι
βεβαιώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί την δαπάνη πως η συνολική πίστωση του Προϋπολογισμού

1

ΑΔΑ: 62ΠΒ7ΛΒ-ΨΒ1

με Πηγή Χρηματοδότησης: ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ και Κ.Α.Ε. 0844, Κωδικό Δράσης, Κ.Δ. 213611012,
CPV:ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης (CPV:18400000-3) και CPV:μετάλλια (CPV:18512200-3)
δεν υπερβαίνει κατά είδος σε ετήσια βάση το ποσό των 30.000,00 € συν ΦΠΑ.
9.
Την από 16/9/2020 αίτηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Σταυρούπολης Ξάνθης – Η
ΔΟΞΑ, με την
οποία αιτείται τη συνδιοργάνωση με την Π.Ε. Ξάνθης στη δράση « 9ος
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΡΟΔΟΠΗ - ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ / 9th RODOPI –
ERYMANTHOS BIKE FESTIVAL»,
10. Το σχετικό τεχνικό δελτίο, με το οποίο ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης εισηγείται την συμμετοχή
της Π.Ε. Ξάνθης στην ανωτέρω δράση και καθορίζεται το ποσό της συμμετοχής της στο ποσό των
1.850,00 €,
11. Την ανάγκη προώθησης δράσεων πολιτισμού και αθλητισμού που έχουν άμεσο αντίκτυπο στον
πολίτη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Α. ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Σταυρούπολης Ξάνθης – Η ΔΟΞΑ έχει ενεργό ρόλο στην τοπική
κοινωνία και μέχρι σήμερα διατηρεί μια πολύμορφη και πολυποίκιλη δραστηριότητα σε ό,τι αφορά στην
κοινωνική και πολιτιστική του δράση, συμμετέχοντας σε όλα τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας.
Το ποδηλατικό τμήμα του συλλόγου για εννιά συνεχόμενες χρονιές διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία στην
ορεινή Σταυρούπολη Ξάνθης το φεστιβάλ Ποδηλατικών Διαδρομών « ΡΟΔΟΠΗ – ΝΕΣΤΟΣ », ένα
πολυθεματικό διήμερο αφιερωμένο στο ποδήλατο με κύριες εκδηλώσεις δύο ποδηλατικούς αγώνες και
πολλές παράλληλες δραστηριότητες, ενώ από το 2016 και λόγω του ιδιαίτερου ορεινού ανάγλυφου και της
φυσικής ομορφιάς ξεκίνησε να διοργανώνει και το διασυλλογικό αγώνα βουνού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
με συμμετοχές από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Και φέτος θα διοργανωθεί ένας αγώνας που θα
συνδυάζει και τις δύο διοργανώσεις.
Ο Αγώνας το 2021 προγραμματίζεται να είναι Διαθλούν Ποδήλατο-Τρέξιμο αλλά και ΒΟΥΝΟΥ (ΜΤΒ)
διήμερος στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ξάνθης, στην περιοχή του Ευρυμάνθου Ξάνθης.
Οι διαδρομές του αγώνα θα περιλαμβάνουν τμήμα για τρέξιμο χωρίς ποδήλατο και στην συνέχεια τμήμα
ποδηλατικής διαδρομής σε δασικούς δρόμους και μονοπάτια την πρώτη ημέρα και ποδηλατική χωμάτινη
την επόμενη, στη δασική περιοχή του Ευρυμάνθου Ξάνθης σε υψόμετρο 1450 μέτρων.
Οι αθλητές και επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να διανυκτερεύουν στην περιοχή Καρυόφυτου και
Λειβαδίτη. Κατηγορίες συμμετεχόντων: Ανδρών, Μικρών, Εφήβων, Παίδων, Γυναικών, Open και Fun.
Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη, η αξιοποίηση και η ενίσχυση των αθλητικών και πολιτιστικών
δυνάμεων της περιοχής μέσω υλοποίησης αθλητικών δράσεων υπερτοπικής σημασίας με τη συμμετοχή
ιδιωτών και φορέων. (200 περίπου συμμετέχοντες και ακόμη περισσότερους συνοδούς, έκαστο)
Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στόχοι του έργου αποτελούν η ενίσχυση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και η
τόνωση του αθλητικού τουρισμού.
Ειδικότερα η δράση θα συμβάλλει:

Στην ανάδειξη της ορεινής περιοχής του νομού Ξάνθης και του ποταμού Νέστου

Στην ενδυνάμωση του αθλητικού πνεύματος που προάγει τον πολιτισμό

Στην προβολή του τοπικού στοιχείου μέσω του αθλητισμού και τουρισμού

Στην ανάδειξη της αγωνιστικής ποδηλασίας και στην προώθησή της στο ευρύ κοινό

Στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής

Στην αύξηση του εισοδήματος της τοπικής αγοράς
Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η εκ δή λω ση θα πραγματοποιηθεί τελικά την 02 και 03 Οκτωβρίου 2021 κατόπιν αλλαγής της
ημερομηνίας από την ΕΟΠ
Ε. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης – Περιοχή Ερύμανθου Ξάνθης
ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Φέτος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου 2021 αγώνας Διαθλούν
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Ποδήλατο - Τρέξιμο και στις 3 Οκτωβρίου 2021 ΒΟΥΝΟΥ (ΜΤΒ) κατόπιν έγκρισης και ένταξης στο ετήσιο
καλεντάρι της ΕΟΠ και άρσης της απαγόρευσης των μετακινήσεων και των διοργανώσεων που είχε τεθεί
λόγω της πανδημίας κορονοϊού.
Και οι δύο αγώνες θα λάβουν μέρος στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ξάνθης, στην
περιοχή του Ερύμανθου – Λειβαδίτη, με εκκίνηση και τερματισμό το δασικό χωριό
Ερυμάνθου Ξάνθης.
Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν δρομείς, ποδηλάτες, αθλητές συλλόγων, αλλά και ερασιτέχνες.
Παράλληλα με τις εκδηλώσεις, στα πλαίσια προώθησης του τουριστικού στοιχείου της περιοχής θα
προωθηθούν οι περιπατητικές διαδρομές και τα μονοπάτια που έχουν αξιοποιηθεί και σηματοδοτηθεί στην
δασική περιοχή του Ερυμάνθου με στόχο να απασχολήσουν συνοδούς και επισκέπτες των αγώνων, αλλά
και για να αποτελέσουν κίνητρο επίσκεψης της περιοχής όλο το χρόνο.
Ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ

6.650,00 €

ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.
ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ –ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Σταυρούπολης Ξάνθης – Η
ΔΟΞΑ

1850,00 €
4.800,00 €

Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ:
α/α

1.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ
Από 100% πολυεστέρα, κοντό μανίκι,
μονόχρωμες με χρώμα, dry-fit, διαπνέον
υλικό με δύο τυπώματα μονοχρωμία,
τεσσάρων μεγεθών μέσα σε τσαντάκι
πολυεστερικό 100% με τύπωμα το logo
της διοργάνωσης και κορδόνι, 30Χ40 cm.
CPV:ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα
ένδυσης (CPV:18400000-3)
ΠΟΛΥΣΚΟΥΦΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ
Από ελαστικό διαπνέον υλικό .Η
εκτύπωση είναι ψηφιακή μορφής
τετραχρωμία. + φπα
CPV:ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα
ένδυσης (CPV:18400000-3)

80τεμ, με ενδεικτική τιμή τεμαχίου
(μπλούζα μαζί με το τσαντάκι). 10,00€
+ φπα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α.
992,00€

744,00€
200 τεμ, με ενδεικτική τιμή τεμαχίου
3,00€

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΝΙΚΗΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Μεταλλικής μορφής με κορδέλα
υφασμάτινη
CPV:μετάλλια(CPV:18512200-3)

40 τεμ, με ενδεικτική τιμή
τεμαχίου 1,50€

ΣΥΝΟΛΟ

74,40€

1.810,40€

Θ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ:
Η δράση με τον τίτλο « 9ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΙ
ΒΟΥΝΟΥ ΡΟΔΟΠΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ / 9th RODOPI - ERYMANTHOS BIKE FESTIVAL » αποτελεί αναγκαιότητα και συνάδει με
τους σκοπούς της Περιφέρειάς μας και ειδικότερα:

Καλύπτει την συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων

Εντάσσεται στην υλοποίηση προγραμμάτων αθλητικού περιεχομένου και εκδηλώσεων υπερτοπικής
σημασίας,

Καλύπτει επίσης την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς αθλητικών εκδηλώσεων με σκοπό την
ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

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.
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την έγκριση υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης - Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο
Σταυρούπολης Ξάνθης – Η ΔΟΞΑ της της δράσης ‘9ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΒΟΥΝΟΥ ΡΟΔΟΠΗ - ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ/9th RODOPI - ERYMANTHOS BIKE FESTIVAL’, με Ε.Φ.2072,
Κ.Α.Ε. 0844, Κ.Δ. 213611012
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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης - Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Σταυρούπολης
Ξάνθης – Η ΔΟΞΑ της της δράσης ‘9ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΡΟΔΟΠΗ
- ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ/9th RODOPI - ERYMANTHOS BIKE FESTIVAL’, με Ε.Φ.2072, Κ.Α.Ε. 0844, Κ.Δ.
213611012
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 589/2021.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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