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Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού αριθ. 15/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 256/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.900,00 ευρώ της
δράσης «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΘΡΑΚΙΩΤΩΝ» της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αβάτου –
ΑΒΑΝΤΕΣ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Απριλίου ημέρα Τετάρτη 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/111821/1478/15-04-2022 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) Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,
2) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Βενετίδης Κωνσταντίνος μέλος,
4) Ιμπράμ Αχμέτ μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 6) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 7)
Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος, 8) Αργυρίου Νικόλαος (αναπληρωματικό)
μέλος, 9) Ζιμπίδης
Γεώργιος μέλος και 10) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Κουρτίδης Κωνσταντίνος μέλος και 2) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος, οι οποίοι
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 256: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε. Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ: 107145/1574/12-04-2022 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, 4623/19 και 4625/2019 με τους οποίους επήλθαν αλλαγές στο άρθρο 176
του ν 3852/10 σχεικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών
4. Την υπ’ αριθ 46/2022 ( Πρακτικό 5/2022 ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. με θέμα «
Έγκριση 1ης τροποποίησης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης έτους 2022 ».
5. Την υπ’ αριθ. Δ.Δ.οικ.1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026/τ.Β’/13-04-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη
Α.Μ.Θ. « Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ‘ στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης »,
6. Το υπ’ αριθ. 57157/1103/09-05-2016 ( 2η Εσωτερική Εγκύκλιος ) και το υπ’αριθ.οικ.57/05-01-2018
έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Α.Μ.Θ. με θέμα «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»,
7. Την από 1/3/2022 αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αβάτου – ΑΒΑΝΤΕΣ, για συνδιοργάνωση με
την Π.Ε. Ξάνθης της δράσης «Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αβάτου – ΑΒΑΝΤΕΣ της
δράσης ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΘΡΑΚΙΩΤΩΝ , με Ε.Φ.2072, Κ.Α.Ε. 0844.0001 Κ.Δ. 223611026 »»,
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8. 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 1.900,00 €,
9. Το γεγονός ότι το έργο εντάσσεται στον Ε.Φ.2072, Κ.Α.Ε. 0844.0001 Κ.Δ. 223611026, με φορέα
υλοποίησης τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης και υπάρχουν οι σχετικές
πιστώσεις,
10. Την ανάγκη προώθησης δράσεων πολιτισμού που έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Α. ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αβάτου – ΑΒΑΝΤΕΣ θα διοργανώσει τη δράση
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΘΡΑΚΙΩΤΩΝ στα πλαίσια μνήμης της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του έργου είναι
το αντάμωμα
των απογόνων των προσφύγων της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ και η σύσφιξη των σχέσεων των συλλόγων και των κατοίκων , η προβολή του τόπου
μας και τα οικονομικά οφέλη των τοπικών καταστημάτων.
Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στόχοι του έργου αποτελούν η ενίσχυση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και η
τόνωση της πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα η δράση θα συμβάλλει:
• Στην ανάδειξη των πολιτιστικών και λαογραφικών δυνάμεων της περιοχής στα πλαίσια μνήμης της
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
• Στην ενδυνάμωση της λαογραφικής συνείδησης των πολιτών
• Στην οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής
• Στην γνωριμία των νέων με την ιστορία , την καταγωγή μας και την παράδοση
• Στην ανάδειξη και αναβίωση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς
• Στην ενθάρρυνση και υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων που στοχεύουν στη διατήρηση του λαϊκού
μας πολιτισμού και στην ανάδειξη της αξίας της παράδοσης
Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
9 Ιουνίου 2022
Ε. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άβατο Ξάνθης
ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρόσκληση επτά ή οκτώ πολιτιστικών συλλόγων , των οποίων οι κάτοικοι έχουν έρθει πρόσφυγες
από τα χωριά
ΚΕΣΤΡΙΤΣΑ – ΒΙΖΥΗ -ΜΑΓΚΡΙΩΤΙΣΣΑ-ΚΑΤΙΚΙΟ- ΤΟΠΤΣΙΚΙΟ της Ανατολικής Θράκης ,
χωριά των οποίων ήταν και η καταγωγή των προγόνων των κατοίκων των χωριών της περιοχής μας.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρέλαση χορευτικών των συλλόγων, χορούς της θρακικής παράδοσης ,
φιλοξενία αυτών, λειτουργία μετ΄ αρτοκλασίας παρουσία του Μητροπολίτη.
Ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.
ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ –ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
 Πολιτιστικός Σύλλογος Αβάτου - ΑΒΑΝΤΕΣ

Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ:

5.900,00 €
1.900,00 €
4.000,00€
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α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ

παραδοσιακή ορχήστρα
CPV: 92312130-1
( Ψυχαγωγικές
υπηρεσίες μουσικών
1.
συγκροτημάτων
)
πέντε
μουσικών
τουλάχιστον ,η οποία θα καλύπτει όλους
τους χορούς
που θα ζητήσουν
να
παρουσιάσουν οι σύλλογοι που θα λάβουν
μέρος
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α.
1.900,00 €

1 ημέρα

1.900,00 €

Θ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ:
Η δράση με τον τίτλο «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΘΡΑΚΙΩΤΩΝ» 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 πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας,
καθώς προβλέπεται η επίσκεψη μεγάλου αριθμού πολιτών
• 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.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.900 ευρώ της δράσης της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης ‘Συνδιοργάνωση
με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αβάτου – ΑΒΑΝΤΕΣ της δράσης ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΘΡΑΚΙΩΤΩΝ , με
Ε.Φ.2072, Κ.Α.Ε. 0844.0001 Κ.Δ. 223611026 ».
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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την εξειδίκευση και διάθεση της πίστωσης ποσού 1.900 ευρώ της δράσης της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης ‘Συνδιοργάνωση
με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αβάτου – ΑΒΑΝΤΕΣ της δράσης ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΘΡΑΚΙΩΤΩΝ , με
Ε.Φ.2072, Κ.Α.Ε. 0844.0001 Κ.Δ. 223611026 ».

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Νικόλαος Αργυρίου ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα
εξής : «ΚΑΤΑ: το ποσό κρίνεται υπερβολικό για αμοιβή ενός συγκροτήματος για μια ημέρα».
Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.
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Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 256/2022.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ

