
 
 

 
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 27/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 724/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση – εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης  με τίτλο: 
«Μαθητικό Φεστιβάλ Αθλητικού Τουρισμού μέσω καλαθοσφαίρισης»  δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού (Πηγή Χρηματοδότησης ΚΑΠ Επενδύσεις Κ.Α.Ε 9899, Κ.Ε 
210002017) συνολικού προϋπολογισμού 35.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Νοεμβρίου 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 310341/5117/9-11-2021 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. 
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. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 724: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Π. Ε. Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. πρωτ: ΔΒΜΑ/οικ.643/26-10-
2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
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» 
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7. Την υπ’ αρίθ. 156/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
«Συγκρότηση Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου και ορισμός των μελών τους» όπως 
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.204/2021 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:210002017 και υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις στον ΚΑΕ 
9899 
13. Την ανάγκη προώθησης δράσεων 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:. Α)Αθλητικά Τουρνουά 3on3 
-Διεξαγωγή δύο τουρνουά 3on3, ένα στην Κομοτηνή και ένα στη Χρυσούπολη ή το Σουφλί. 
Εκτιμάται συμμετοχή 400-450 ατόμων στην Κομοτηνή και 200 περίπου στη Χρυσούπολη ή το 
Σουφλί(κυρίως παιδιών των πόλεων και της όλης της περιοχής). Η Διάρκειά του σχετίζεται με τον αριθμό 
της προηγούμενης εγγραφής εθελοντών-παικτών(παικτριών) προς συμμετοχή. 
-Τα πλήρη γήπεδα προδιαγραφών FIBA έχουν διαστάσεις 28×14m, προστασία κρούσης ολυμπιακών 
προδιαγραφών και πιστοποιημένο δάπεδο προστασίας. Επίσης η εγκατάσταση περιβάλλεται από 
σύγχρονες ψηφιακές Πινακίδες ανακοινώσεων και επαναλαμβανόμενης προβολής Μηνυμάτων αθλητικού, 
κοινωνικού, πολιτιστικού και χορηγικού χαρακτήρα. Προσφέρονται δε για προβολή μηνυμάτων και 
ανακοινώσεων Αυτοδιοικητικού περιεχομένου(συγκεκριμένα της ΠΑΜΘ). 
-Σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Τουρνουά διανέμονται μπλουζάκια και καπελάκια με 
συγκεκριμένο Μότο-Μήνυμα, συνήθως για την προαγωγή του fairplay ή του αυτοδιοικητικού φορέα 
υποστήριξης(συγκεκριμένα της ΠΑΜΘ). 
B) Ακαδημαϊκές παρουσιάσεις «Το Μέλλον Ξεκίνησε» 
-Προτείνεται η διεξαγωγή 3 τριπλών προβολών σε κατάλληλα προσφερόμενους χώρους-αίθουσες σε 3 
πόλεις της ΠΑΜΘ(Ξάνθη, Δράμα και Χρυσούπολη ή Σουφλί) για τον κεντρικό πυρήνα των μεγάλων 
τεχνολογικο-ψηφιακών εξελίξεων στους θεμελιακούς τομείς της ζωής και δράσης στον Πλανήτη. Κάθε 
προβολή θα αποτελείται από 3 15-20λεπτες ενότητες με όλα τα μείζονα επιτεύγματα και τις επίκαιρες 
εξελίξεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και τις σημαντικότατες εφαρμογές της στην καθημερινότητα, 
τις ανάγκες και προσδοκίες του σύγχρονου ανθρώπου μαζί με προσεγγίσεις και ερωτήματα Φιλοσοφικού, 
Ηθικού και Υπαρξιακού χαρακτήρα 
 
Σκοπός της δράσης : Προβολή της Περιφέρειας ΑΜΘ και αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας.  
Τόπος Υλοποίησης της δράσης:  Περιφέρεια ΑΜΘ 
Ημερομηνία Υλοποίησης της δράσης:  Νοέμβριος  – Δεκέμβρης  2021, διάρκειας 4 ημερών 
Η παραπάνω δράση είναι συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων και εννιακοσίων εξήντα  
ευρώ (35.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλύεται ως εξής: 
 

Περιγραφή επιμέρους δράσεων – δαπανών   Ποσότητα 
/Είδος - 
Τιμή σε 
ευρώ 

Σύνολο αξίας 
σε ευρώ με 

ΦΠΑ 
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1.Δυο πτυσσόμενες επιφάνειες ( ολόκληρο γήπεδο διατάσεων FIBA 18x13 
η κάθε μια )     

2.      Δυο (2)   κινητές μπασκετες  ολυμπιακού τύπου  με προστατευτικά  

στον κορμό και στο ταμπλό  

 

3. Δυο (2)   κινητές μπασκετες ( mini) με προστατευτικά στον κορμό και 
στο ταμπλό    

 
4.  Δυο ( 2)  πίνακες  σκορ με χρονόμετρα επίθεσης  

5. Hχητική  &  μικροφωνικη εγκατάσταση  
 

6. Πίνακες led ( matrix 20 μέτρα ) 

Παρουσία τεχνικού καθολη την διάρκεια του τουρνουά για την λειτουργία 
των LE 

 

7. Μεταφορικό κόστος εξοπλισμού  

 

8. Διαχείριση διεξαγωγή τουρνουά / accommodation 

 

9. Tρεις παρουσιάσεις-διαλέξεις «ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»  (3 
ακαδημαϊκοί )    σε Ξάνθη, Δράμα και Σουφλί η Χρυσούπολη                         
                                                                                                 
 

  
 
10.000,00€ 
 
 
2.500,00€ 
 
 
 
1.000,00€ 
 
 
500,00 € 
 
500,00€ 
 
 
7.000,00€ 
 
 
 
4.000,00€ 
 
2.500,00€ 
 
 
1.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ  35.960,00€ 
Πρόγραμμα: Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης 2021 - Κ.Ε 210002017 
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Τρόπος εκτέλεσης: Απευθείας ανάθεση , κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς για 
υποβολή προσφορών. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓEIΤΑΙ 
Την έγκριση - εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης «Μαθητικό Φεστιβάλ Αθλητικού 
Τουρισμού μέσω καλαθοσφαίρισης» συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων και 
εννιακοσίων εξήντα ευρώ (35.960,00€) 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. 9899, με κωδικό έργου 
210002017. 
 
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 εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης «Μαθητικό Φεστιβάλ Αθλητικού 
Τουρισμού μέσω καλαθοσφαίρισης» συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων και εννιακοσίων 
εξήντα ευρώ (35.960,00€) 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.  9899,  με κωδικό έργου 210002017. 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ,Εξακουστός Κωνσταντίνος και  
Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά και Χατζηπέμου Χρήστος, ψηφίζοντας κατά.  
Τα τρία πρώτα μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, διότι η εισήγησή σας είναι ασαφής σχετικά 
με το τρόπο υλοποίησης της εκδήλωσης, διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία». 
 
Ο κ. Χατζηπέμου Χρήστος ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ : Τέτοιες εισηγήσεις δείχνουν την απουσία ενός φορέα 
που θα ασχολείται σοβαρά με ανάλογες δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Κατ αρχήν πρόκειται για έναν 
παραπλανητικό τίτλο που από τη μια έχει ένα μπασκετικό τουρνουά κι από την άλλη μια διαδικτυακή 
εκδήλωση. Για τις διαδικτυακές εκδηλώσεις ας συνεργαστεί η Διοίκηση με το ΔΠΘ να παρουσιάσει σοβαρό 
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κι ολοκληρωμένο. Σε ότι αφορά το υπόλοιπο μέρος θα πρέπει να πει τονιστεί ότι ο Νίκος Δίπλαρος, 
μπασκετμπολίστας επαγγελματίας από την Πάτρα, πέρυσι ίδρυσε την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
FLASH και φέτος το καλοκαίρι προσπάθησε να διοργανώσει αγώνες μπασκετικούς με την επωνυμία  
«3Χ3 FLASH OPEN» για να γνωρίσει ο κόσμος το άθλημα (https://flash3on3.gr). Απευθύνθηκε σε 
διάφορους αθλητικούς συλλόγους και όντως διοργανώθηκαν τέτοιοι αγώνες το καλοκαίρι, στην Πρέβεζα, 
στα Χανιά, στην Λάρισα, στην Αθήνα κλπ. Στην ΑΜΘ έρχεται ως πρόταση …τουριστικής προβολής (!) 
πράγμα το οποίο είναι τουλάχιστον άσχετο. Κι είναι άσχετο γιατί η πρωτοβουλία διοργάνωσης δεν ανήκει 
σε κάποιο αθλητικό σωματείο. Ίσως γι αυτό και ο προϋπολογισμός του είναι πολλαπλάσιος ανάλογων 
εκδηλώσεων. Στην Πρέβεζα κόστισε εν μέσω διαμαρτυριών στον τοπικό Δήμο 11.000 € (ΑΔΑ: ΨΣ9ΦΩΞΧ-
Λ15) η μίσθωση όλου αυτού του εξοπλισμού που περιγράφεται και στην πρόταση της ΠΑΜΘ, στο Κέντρο 
Πολιτισμού κι Αθλητισμού της Κορίνθου μόλις 4.500€ (ΑΔΑ: ΨΚ6ΝΟΚ6Β-2Ο3), στην Μύκονο (ΑΔΑ: 
ΩΗΓ17ΛΞ-ΗΥ7) κόστισε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 10.000 € κλπ. Εκτός λογικής κινούνται και οι 
δαπάνες για πίνακα προβολής (7.000 €) ή για διαχείριση τουρνουά της πρότασης. Όλη η εκδήλωση – 
πρόταση της ΠΑΜΘ φαντάζει με τον τρόπο που εισέρχεται αλλά και τον προϋπολογισμό της ως μια 
προχειροδουλειά που εκθέτει πολλαπλώς την ΠΑΜΘ. Αντί για τέτοιου είδους προκλητικές δαπάνες καλό 
θα είναι να σκεφτεί η Διοίκηση πως θα στηρίζει τον τοπικό αθλητισμό ξεκινώντας από συντηρήσεις κι 
επισκευές εγκαταστάσεων των σωματείων, ως έχει υποχρέωση. Κι αν ο ΓΑΣ θέλει κι επιθυμεί να 
οργανώσει ο ίδιος μια τέτοιας μορφής εκδήλωση τότε να συνδράμει κι η Περιφέρεια. Όχι φυσικά με τα 
προκλητικά υπερβολικά ποσά της υπό συζήτηση πρότασης αλλά στα πλαίσια που ήδη έχουν θέσει άλλοι 
φορείς». 
 

 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  724/2021. 

 
                         
                    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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