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Του  Πρακτικού αριθ. 24/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 661/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 615/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα 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/272855/4568/05-10-2021 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 Νταντή Φωτεινή. 
    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 κατά πλειοψηφία από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το 
άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του έκτου εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέματος. Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Χατζηπέμου ψηφίζοντας 
κατά αναφέροντας τα εξής :« Ψηφίζω θετικά μόνο στο 4ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης γιατί είναι το 
μόνο πραγματικά που έχει επείγοντα χαρακτήρα αρχικά και χρίζει θετικής ψήφου στη συνέχεια». 
 
 
Απόφαση 661: Εισηγούμενη το έκτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας 
με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 274065/2649 06.10.2021 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής: 
 
1. To άρθρο 186 παρ. ΙΙ Δ του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) όπως ισχύει. 
2. Το ΠΔ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α’/27-
12-2010) όπως ισχύει. 
3. Tις διατάξεις των άρθρων 21 και 22Α του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27-11-1995) «Περί Δημόσιου 
Λογιστικού κλπ.», όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρο 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) και των 
άρθρων 65, 66, 67, 68 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» και την με αριθμό 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». 
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 
7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 63519/911/5.2.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «1η εσωτερική εγκύκλιος ένταξης, 

ΑΔΑ: 9Π787ΛΒ-Τ3Ο



διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σ’ όλη την Π.Α.Μ.Θ., τα οποία 
εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ. και στα ετήσια προγράμματα δράσης». 

8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 57157/1103/9-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «2η Εσωτερική Εγκύκλιος ένταξης, 
διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., 
τα οποία εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ και στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης».  
9. Το με αριθμό οικ. 57/05-01-2018 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. – Εκτελεστικής 
Γραμματέως «3η Εσωτερική Εγκύκλιος ένταξης, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται 
και υλοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., τα οποία εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 
Π.Α.Μ.Θ. και στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης».  
10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΑΜΘ/ΓΔΕΛ/41078/61/18-2-2021 Εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Διευκρινήσεις επί οικονομικών αιτημάτων  και 
εξειδίκευση δαπανών».  
11. Την 205/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. «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).  
12. Το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 όπως αυτό τροποποιεί το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», τα άρθρα «103 Οικονομική επιτροπή - Αντικατάσταση του άρθρου 
175 του ν. 3852/2010» και «104 Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής - Αντικατάσταση του άρθρου 177 του 
ν. 3852/2010» του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018) και τα άρθρα «2 Συγκρότηση – Εκλογή 
Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και «3 Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής 
δήμων και περιφερειών» του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/09-08-2019), το άρθρο 40 «Αρμοδιότητες 
οικονομικής επιτροπής»  του Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197Α΄/12-10-2020.  
13. Την με αριθμό 226/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. «Έγκριση ετήσιου 
προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2021» (ΑΔΑ : 
ΨΕ017ΛΒ-Β9Ω). 
14. Το γεγονός ότι η δράση εντάσσεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 2021, ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9899 με κωδικό 200802005. 
15. Την Απόφαση 615/17.9.2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.-Θ. (Πρακτικό 23/2021).  
 
Περιγραφή τροποποίησης : 
Η τροποποίηση αφορά μόνο την ανάλυση του πίνακα κατανομής δαπάνης καθώς προστίθενται 
παραδοτέα και στην αγγλική για κάλυψη εκθέσεων και εκδηλώσεων στο εξωτερικό, χωρίς αλλαγή των 
ποσοτήτων των παραδοτέων και της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και με ίδιο προϋπολογισμό, και 
δεν εξειδικεύονται αναλυτικά οι εκθέσεις που θα συμμετέχει η Π.Α.Μ.Θ. 
 Η δράση έχει συμπληρωματικό και ενισχυτικό χαρακτήρα και με την υλοποίηση της ενισχύει την 
προσπάθεια επανέναρξης των συμμετοχών μας στις εκθέσεις και στις εκδηλώσεις που είχαν ακυρωθεί 
λόγο της πανδημίας. Η τροποποίηση της 615/2021 Απόφασης ζητείται με το δεδομένο ότι  για τη 
συμμετοχή μας στην έκθεση για την ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 1821-2021 ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΟΝ που πραγματοποιήθηκε στις 2-3/10/2021 δεν υπήρξε κάλυψη από την παρούσα δράση και 
αντί αυτής θα καλυφθούν ανάγκες για άλλες εκδηλώσεις και εκθέσεις στις οποίες θα συμμετέχουμε σαν 
Περιφέρεια στο προσεχές διάστημα, από την συγκεκριμένη δράση. 
 
Συγκεκριμένα η απόφαση 615/2021 είχε την παρακάτω ανάλυση και αναφερόταν σε συγκεκριμένες 
εκθέσεις αναλυτικά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
/ΕΙΔΟΣ 

 

ΑΞΙΑ με ΦΠΑ 24% 

Επετειακή 
Εκθεση 
Ζαππείου  

Philoxenia 

Athens 
International 
Tourism & Culture 
Expo  

Σύνολο   

1 Τροφοδοσία και Κατ’αποκοπ €3.000,00 €3.000,00 €3.000,00 €9.000,00 
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εξοπλισμός για τη 
διοργάνωση 
γευσιγνωστικού event 
κατά την διάρκεια των 
εκθέσεων σε ώρα και 
μέρα που θα 
συναποφασιστεί με 
την διοργανώτρια της 
έκθεσης 

 CPV 55520000-1, 
Υπηρεσίες  

τροφοδοσίας 

ή 

2 Διοργάνωση 
Μουσικού ή μουσικό- 
χορευτικού event σε 
ώρα και μέρα που θα 
συναποφασιστεί με 
την διοργανώτρια της 
έκθεσης. 

Ο Ανάδοχος θα 
εξασφαλίσει την 
μεταφορά των 
σχημάτων, την 
διαμονή τους (αν 
απαιτηθεί), την 
εξασφάλιση 
μικροφωνικής 
εγκατάστασης, την 
διαμόρφωση του 
χώρου εκδήλωσης και 
κάθε άλλη 
οργανωτικής 
απαραίτητης ενέργεια. 

Επίσης θα υπάρχει 
φωτογραφική κάλυψη 
κατά την διάρκεια των 
εκθέσεων και κατά την 
διοργάνωση των 
εκδηλώσεων 
προβολής σε αυτές  

CPV 79952000-2 
Υπηρεσίες 
εκδηλώσεων 

    €6.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Προμήθεια  
διαφημιστικών 
τσαντών με το 
λογότυπο της 
Περιφέρειας 
διαστάσεων σε 
διάσταση περίπου 32 
εκ. χ 42 εκ. με πιέτα 
15 εκ. και με 
εκτύπωση των 
λογοτύπων της ΠΑΜΘ 

CPV 22462000-6  
Διαφημιστικό υλικό  

 

1500 τμχ /  
500 για κάθε 
έκθεση 

   

 

€9.000,00 

Προμήθεια 600 usb 
sticks (φλασάκια 
μνήμης) με 8GB USB 
2 για διαφημιστικό 
δώρο  

CPV 22462000-6 
Διαφημιστικό υλικό 

600 τμχ (200 
ανά έκθεση) 
με εγγραφή 
αρχείου 
παρουσίαση
ς και 
προβολής 

€2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 
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της ΠΑΜΘ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  € 24.000,00 

Ζητείται η τροποποίηση του παραπάνω πίνακα κατανομής δαπάνης όπως περιγράφεται παρακάτω και με 
αλλαγές μόνο στις εκθέσεις που δεν εξειδικεύονται, ενώ οι υπηρεσίες και οι ποσότητες παραμένουν ως 
έχουν. Οι ποσότητες και οι δράσεις που θα ζητηθούν και περιγράφονται παρακάτω μπορεί να 
υλοποιηθούν σε οποιαδήποτε εκδήλωση με δράση αντίστοιχου κόστους και εμβέλειας και τα παραδοτέα 
θα είναι τα ίδια σε ποσότητα και προδιαγραφές (διαφημιστικό υλικό και εκδηλώσεις όπως περιγράφεται 
παρακάτω). Η Περιφέρεια μετά από μια δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας που έπληξε τον τουρισμό 
και την επισκεψιμότητα της μέσα από τη δράση αυτή προσπαθεί να αναδείξει ένα πιο ελκυστικό πρόσωπο 
στον επισκέπτη αλλά και στον επαγγελματία τουρισμού. Για το λόγω αυτό ζητείται και η τροποποίηση ώστε 
να επιτευχθεί ευελιξία στην εξειδίκευση των εκδηλώσεων με γνώμονα πάντα το συνολικό αποτέλεσμα που 
θα υλοποιηθεί να είναι ίσης και μεγαλύτερης αξίας προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.  
 
Συγκεκριμένα ο πίνακας κατανομής δαπανών τροποποιείται όπως παρακάτω: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/Ε
ΙΔΟΣ 
 

ΑΞΙΑ με ΦΠΑ 24% 
 

1 Τροφοδοσία και εξοπλισμός για τη 
διοργάνωση γευσιγνωστικού events κατά την 
διάρκεια των εκθέσεων σε ώρα και μέρα που 
θα συναποφασιστεί με την διοργανώτρια της 
έκθεσης. Προμήθεια τοπικών προϊόντων. Τα 
παραδοτέα που θα επιστραφούν θα 
χρησιμοποιηθούν και σε άλλες εκδηλώσεις της 
Περιφέρειας  

 CPV 55520000-1, Υπηρεσίες τροφοδοσίας 

Κατ’ αποκοπή €8.000,00 

2 Διοργάνωση Μουσικού ή μουσικό- χορευτικού 
event σε ώρα και μέρα που θα 
συναποφασιστεί με την διοργανώτρια της 
έκθεσης. Διοργάνωση εκδήλωσης προβολής 
σε συνεργασία με τη διοργανώτρια της 
έκθεσης  

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την μεταφορά των 
σχημάτων, την διαμονή τους (αν απαιτηθεί), 
την εξασφάλιση μικροφωνικής εγκατάστασης, 
την διαμόρφωση του χώρου εκδήλωσης και 
κάθε άλλη οργανωτικής απαραίτητης ενέργεια. 

Επίσης θα υπάρχει φωτογραφική κάλυψη κατά 
την διάρκεια των εκθέσεων και κατά την 
διοργάνωση των εκδηλώσεων προβολής σε 
αυτές  

CPV 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

Κατ’ αποκοπή  €7.000,00 

3 Προμήθεια  διαφημιστικών τσαντών με το 
λογότυπο της Περιφέρειας στα ελληνικά και 
αγγλικά, διαστάσεων σε διάσταση περίπου 32 
εκ. χ 42 εκ. με πιέτα 15 εκ. και με εκτύπωση 
των λογοτύπων της ΠΑΜΘ 

CPV 22462000-6  Διαφημιστικό υλικό  

1500 τμχ  
€3.000,00 
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Προμήθεια 600 usb sticks (φλασάκια μνήμης) 
με 8GB USB 2 για διαφημιστικό δώρο  

CPV 22462000-6 Διαφημιστικό υλικό 

600 τμχ  

€6.000,00  

 

 

 

€9.000,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  € 24.000,00 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ 
EVENTS ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2021  
(ΑΔΑ ΨΕ017ΛΒ-Β9Ω) 
Άξονας: 3 «Τοπική Οικονομία και 
Απασχόληση»,  
Μέτρο: 3.4 «Τουρισμός»  
Φορέας Υλοποίησης : ΠΕ Δράμας 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΚΑΠ Επενδύσεις   
ΚΑΕ: 9899.0001 
Κωδικός Δράσης: 200802005 
 
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9899.0001 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Είκοσι τέσσερεις 
χιλιάδες  ευρώ (€24.000,00) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Τρόπος Εκτέλεσης: απ’ ευθείας ανάθεση 
σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τις 
μετέπειτα τροποποιήσεις του  

 
Στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές υλοποίηση της 
δράσης.  
Σημειώνεται ότι κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης θα ληφθεί μέριμνα ώστε να 
ικανοποιηθούν και να τηρηθούν οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της οικονομικότητας, 
νομιμότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για την βέλτιστη δυνατή πραγματοποίηση αυτής 
και την επίτευξη των στόχων – σκοπών της.  
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
την έγκριση τροποποίησης του πίνακα κατανομής δαπάνης της εξειδίκευσης της δράσης, κατά τα λοιπά 
στοιχεία της Απόφασης 615/2021 να παραμένουν ως έχουν, ώστε η Περιφέρεια να μπορέσει να 
προωθήσει το τουριστικό της προϊόν με το καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από δράσεις εξωστρέφειας όπως 
οι διοργανώσεις events και η παραγωγή διαφημιστικού υλικού για διάφορες εκθέσεις στις οποίες θα 
συμμετέχει και για  την έγκριση τροποποίησης   του πίνακα κατανομής δαπανών της εξειδίκευσης και 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας 
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ EVENTS ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ», Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2021, ΚΕ 200802005, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9899, όπως παρουσιάστηκε 
ανωτέρω. 
 
      
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 
 
Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 615/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
συγκεκριμένα την τροποποίηση του πίνακα κατανομής δαπάνης της εξειδίκευσης και υλοποίησης της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ EVENTS ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ», Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. έτους 2021, ΚΕ 200802005, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9899, όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω. 

 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς 
Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και  Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά .ψηφίζοντας κατά 
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αναφέροντας τα εξής : «ψηφίζουμε αρνητικά,  διότι με υπαιτιότητα της διοίκησης της περιφέρειας έχει 
καθυστερήσει η διαγωνιστική διαδικασία αναφορικά με το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής με 
αποτέλεσμα να κατασπαταλούνται οι διαθέσιμοι  πόροι της περιφέρεια μας. Για ακόμη μία φορά η 
κωλυσιεργία της διοίκηση σας έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους πολίτες της περιφέρειας ΑΜΘ και 
αποδεικνύεται ότι αντιμετωπίζετε το τουριστικό προϊόν δίχως ίχνος σοβαρότητας και υπευθυνότητας που 
ενδείκνυται για την προβολή και προώθηση του.  
 
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα 
ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: Μετά το φιάσκο της έκθεσης στο Ζάππειο για την επέτειο των 200 χρόνων από 
το 1821, επανέρχεται το θέμα με τα ίδια ελαττώματα της 615/2021 απόφασης, δηλαδή, όπως ανέφερα σε 
αυτήν, με «Αόριστες δαπάνες χωρίς καμία διευκρίνιση και πρόβλεψη. Εάν η αοριστολογία δεν είναι 
αποτέλεσμα προχειρότητας, τότε, ακόμη χειρότερα  σχετίζεται με την αδιαφανή λειτουργία της Διοίκησης. 
Εντελώς ενημερωτικά η δαπάνη για την τσάντα που περιγράφει η εισήγηση, στο διαδίκτυο οι τιμές είναι της 
τάξης των 1 με 1,5 € (πλέον ΦΠΑ) κι όχι 6 € με ΦΠΑ όπως ο προϋπολογισμός της εισήγησης 
(9.000/1500=6€ η τσάντα). Προς υποβοήθηση, ιδού και το σχετικό link   http://www.focuspack.gr/page-
105.html». Είναι δε …αστείο το γεγονός ότι στην τροποποίηση, διορθώθηκε ο προϋπολογισμός για τις 
τσάντες σε 3.000 € και εκτινάχθηκε στα 6.000 € η τιμή των 600 USB των 8 GB, χαμηλής ταχύτητας (2.0) 
και δη εκτινάχθηκε στα δέκα ευρώ το ένα. Την ίδια στιγμή στα διαφημιστικά γραφεία πωλούνται προς 2,5 
με 3 € το ένα (με ΦΠΑ). Επισημαίνω ότι στην προηγούμενη απόφαση τα 600 USB αποτιμούνταν (ορθώς) 
στα 2.000 €! Ο τρόπος που εισέρχεται η δράση προς έγκριση δυστυχώς έχει όλα τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία μιάς ύποπτης προχειροδουλειάς.  Επιπλέον δεν αποτελεί επείγοντα λόγο, προκειμένου ναν 
συζητηθεί η δράση αυτή στην παρούσα συνεδρίαση  το «να υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια που 
αφορά και την έκθεση Philoxenia 2021» που πραγματοποιείται 12-14 Νοεμβρίου, δηλαδή ένα μήνα μετά.  
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 661/2021. 

 
                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

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