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Του  Πρακτικού αριθ. 23/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 617/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση-εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης με τίτλο: 
«Διαφημιστική προβολή τουρισμού – πολιτισμού της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2021 δια της Δ/νσης Διά Βίου 
Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α.   
 
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 COVID-19 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. 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 
του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του  έβδομου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 
 
Απόφαση 617: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης 
Απασχόλησης και Εμπορίου της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΒΜΑ/οικ. 536/15-9-2021 έγγραφο της 
έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1.To άρθρο 186 παρ.ΙΙ Δ του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), 
2.Το Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 237Β/27-12-
2010), 
3. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
και την υπ’αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και 
παροχή οδηγιών». 
5.Την 205/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ’’Τροποποίηση της 240/2011 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. Τροποποίηση των αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιότητας έγκρισης δαπανών, 
ανάθεσης προμηθειών παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης εργασιών και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων στην 
Οικονομική Επιτροπή’’.ΑΔΑ:ΒΛΩΧ7ΛΒ-09Μ 
6. Το άρθρ.5 του Ν.4071/2012 όπως αυτό τροποποιεί το άρθρ. 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών» 
7.Την υπ’ αρίθ. 156/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
«Συγκρότηση Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου και ορισμός των μελών τους» όπως 
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τροποποιήθηκε με τις  αποφάσεις  171/2014, 10/2016 και 182/2016,  
8. Την αριθμ. πρωτ. οικ.4162/3-9-2019(ΦEK 694/τΥ ΟΔΔ/4-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης "Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
9.Την αριθμ. οικ 1327/30-3-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης(ΦΕΚ 1026/Β/13-4-2016), 
10.Την αρ. 226/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ «Έγκριση ετήσιου προγράμματος 
δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2021»  
11. Την αριθ.66/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ «Έγκριση τροποποίησης ετήσιου 
προγράμματος δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2021»  
12. Το γεγονός ότι το έργο εντάσσεται στον Κ.Ε:212002013 και υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις στον ΚΑΕ 
9891 
13. Την ανάγκη προώθησης δράσεων διαφημιστικής προβολής τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου, 
οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

                14.Τα παρακάτω στοιχεία, 
Περιγραφή του έργου: Η πράξη αφορά στην τουριστική προβολή της  Περιφέρειας ΑΜΘ μέσω 
διαφημιστικών δαπανών και συγκεκριμένα με καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα και τηλεόραση αλλά και 
καταχωρήσεις σε διαδίκτυο, ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και με έκδοση εντύπων 
ελληνικών και ξενόγλωσσων.  
Σκοπός της δράσης : Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και κατ’ επέκταση της μακροπρόθεσμης τουριστικής 
ανάπτυξης της περιοχής.  
Τόπος Υλοποίησης της δράσης:  Περιφέρεια ΑΜΘ 
Ημερομηνία Υλοποίησης της δράσης:  Μάιος – Δεκέμβρης  2021 
Η παραπάνω δράση είναι συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλύεται σε επιμέρους δράσεις ως το τέλος του έτους. Οι δυο  πρώτες εξ 
αυτών των δράσεων έχουν ενταλματοποιηθεί και η τρίτη αναλύεται ως εξής παρακάτω:  

 
Περιγραφή επιμέρους δράσεων – δαπανών   Ποσότητα /Είδος - Τιμή 

σε ευρώ 
Σύνολο αξίας 
σε ευρώ με 

ΦΠΑ 
Mία πρωτότυπη δράση με την έκδοση της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ για τις 3ης Οκτωβρίου 2021.  

Αναλυτικότερα, Το Βήμα της Κυριακής στηρίζει τους νέους 
ανθρώπους της Περιφέρειας και της Ακριτικής Ελλάδας και κάθε μήνα 
- από τον Δεκέμβριο 2020 - εκδίδει την 16σέλιδη ένθετη εφημερίδα, 
που η μαθητική κοινότητα της εκάστοτε περιοχής ετοιμάζει με την 
καθοδήγηση της έμπειρης συντακτικής ομάδας του Βήματος της 
Κυριακής.   

Οι μαθητές με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και αίσθημα ευθύνης, γράφουν, 
φωτογραφίζουν και αναδεικνύουν τα δυνατά σημεία της περιοχής τους 
αρθρογραφώντας  με την οπτική γωνία της νέας γενιάς.   

ΤΟ ΒΗΜΑ του Καστελόριζου αποτέλεσε το πρώτο φύλλο που 
κυκλοφόρησε μαζί με το ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, κάνοντας αίσθηση, 
συγκεντρώνοντας καταπληκτικές κριτικές από την τοπική κοινωνία και 
τον εκπαιδευτικό κόσμο, διπλασιάζοντας την κυκλοφορία της 
εφημερίδας στα τοπικά σημεία πώλησης. Ακολούθησαν, ΤΟ ΒΗΜΑ 
της Πάτμου, της Ζωσιμαίας του Μεσολογγίου, των Χανίων, του 
Ηρακλείου, της Πάτρας, του Βόλου, της Λάρισας, της Λήμνου κτλ.  

Την Κυριακή 03/10/2021, ανοίγει η νέα σχολική χρονιά με ΤΟ ΒΗΜΑ 
της Ορεστιάδας, που θα κυκλοφορήσει Πανελλαδικά, σε τιράζ 80.000 
φύλλων και για πρώτη φορά θα καταγράψει την οπτική πλευρά μιας 
μεγάλης ομάδας νέων από την όμορφη Ορεστιάδα.  

1 6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  6.000,00€ 
Πρόγραμμα: Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης 2021 - Κ.Ε 212002013 

ΑΔΑ: 93Ρ57ΛΒ-ΗΤ0



Χρηματοδότηση: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Τρόπος εκτέλεσης : Απευθείας ανάθεση , κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς για 
υποβολή προσφορών. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση - εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης «Διαφημιστική προβολή τουρισμού – 
πολιτισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 2021» προϋπολογισμού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού  σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   Κ.Α.Ε.  9891,  με κωδικό έργου 212002013. 
Το θέμα παρακαλούμε να συζητηθεί στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 17ης Σεπτεμβρίου 
2021 εκτός ημερήσιας διάταξης, διότι η ημερομηνία πραγματοποίησης της αναφερόμενης δράσης είναι η 
3Η Οκτωβρίου 2021 και έπονται επιπλέον  διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης. 
 
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: 

 
ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 

(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 
 

Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης «Διαφημιστική προβολή τουρισμού – 
πολιτισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 2021»  προϋπολογισμού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού  σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   Κ.Α.Ε.  9891,  με κωδικό έργου 212002013. 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και 
Τριανταφυλιά Καζάκου -Βρούζου ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής : «ψηφίζουμε αρνητικά η Τουριστική 
Προβολή δεν πετυχαίνεται με αποσπασματικές προβολές και δημοσιεύσεις εντύπων σε μία κυριακάτικη 
εφημερίδα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός για την αποτελεσματική προβολή 
της Περιφέρειας ΑΜΘ, ώστε να ενταχθεί στον τουριστικό χάρτη. Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται ότι η 
διοίκηση αντιμετωπίζετε το τουριστικό προϊόν της περιφέρειάς μας δίχως ίχνος σοβαρότητας και 
υπευθυνότητας που ενδείκνυται για την προβολή και προώθηση του.  
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  617/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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