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Του  Πρακτικού αριθ. 15/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 257/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ της 
δράσης «1o Xanthi Trail Run 25 km, 5km &Kids 1km» της Περιφέρειας  Α.Μ.Θ. δια της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο  
Δρομέων Ξάνθης - Xanthi Runners. 

 
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 257: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε. Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 103606/1519/08-04-2022 έγγραφό της, έθεσε 
υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
 
Έχοντας 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. 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», 
5. 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 ». 
6. Την  από 26/10/2021 αίτηση του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων Ξάνθης – Xanthi   
Runners,   για     συνδιοργάνωση  με την  Π.Ε.  Ξάνθης  της  δράσης  «1o Xanthi Trail Run 25 km, 5km 
&Kids  1 km», με την επωνυμία   «Godzilla Xanthi Trail»   
7. Την ανάγκη προώθησης δράσεων πολιτισμού και αθλητισμού που έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
8. Tην ύπαρξη   πιστώσεων   για την ένταξη του ανωτέρω έργου με   Κωδικό  Δράσης  223611025 και 
φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.  Ξάνθης  
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9 .Το γεγονός ότι  βεβαιώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί την δαπάνη πως η συνολική πίστωση του 
Προϋπολογισμού με Πηγή Χρηματοδότησης: ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ και  Κ.Α.Ε. 0844, Κωδικό  Δράσης 
223611025, CPV: Ηλεκτρονικά συστήματα χρονομέτρησης :31711300-6, δεν υπερβαίνει κατά είδος σε 
ετήσια βάση το ποσό των 30.000,00 € συν ΦΠΑ.  

 
Α. ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Ο ΑΠΣ  Δρομέων  Ξάνθης Xanthi Runners  ιδρύθηκε το 2014 στην Ξάνθη από δρομείς της Ξάνθης 
έχοντας πλούσια δράση  τόσο  σε επίπεδο αγώνων όσο  & αριθμού συμμετεχόντων   σε αυτούς. Στα   έξι 
χρόνια   λειτουργίας του συλλόγου  έχουν  διοργανωθεί  9  αγώνες  πανελλήνιας  και διεθνούς εμβέλειας, ο 
Δημοκρίτειος  Ημιμαραθώνιος Ξάνθης και το   Xanthi  Old  City  Trail 25 km, 5km &Kids  1 km.  
  
O Xanthi Trail Run 25 km, 5km &Kids  1 km με την επωνυμία   «Godzilla Xanthi Trail» είναι ένας αγώνας 
ορεινού τρεξίματος στο περιαστικό δάσος της πόλης, ξεκινώντας από την περιοχή Θηλιά, διασχίζει 
διάφορα μονοπάτια, περνάει από την κορυφή Σταύρος Τσακίρης, το Μονοπάτι της Ζωής, καθώς και τα 
πανέμορφα μοναστήρια  της Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας  και της Παναγίας Καλαμούς. 
Ο σκοπός της διοργάνωσης του Xanthi Trail Run είναι η επαφή των αθλητών με τη φύση, η γνωριμία των 
αθλητών με το ορεινό τρέξιμο στο πανέμορφο περιαστικό δάσος της πόλης μας. Το ορεινό τρέξιμο είναι σε 
μεγάλη άνθηση στη χώρα μας , οπότε η επισκεψιμότητα στην πόλη μας θα είναι μεγάλη. 
 
 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΔΡΟΜΕΩΝ 
Εθελοντής της διοργάνωσης θα ακολουθεί τους τελευταίους δρομείς, έτσι ώστε να υποστηρίζει αθλητές 
που εγκαταλείπουν. Όσοι δε χρειάζονται ιατρική βοήθεια, αλλά εγκαταλείπουν μπορούν να περιμένουν και 
στους σταθμούς τροφοδοσίας μέχρι αυτοκίνητο της διοργάνωσης να τους επιστρέψει στον τερματισμό. 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν έξι (6) σταθμοί τροφοδοσίας στα σημεία 5,5χλμ., 8,5χλμ., 
12,6χλμ., 17χλμ., 20,6χλμ., 26,8χλμ. και στον τερματισμό. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η ρίψη αντικειμένων και σκουπιδιών στο περιβάλλον. Σε περίπτωση που αυτό 
πέσει στην αντίληψη των διοργανωτών, ο αθλητής ακυρώνεται άμεσα. 
ΣΗΜΑΝΣΗΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
Η σήμανση της διαδρομής θα γίνει με ταμπελάκια, χρωματισμούς στο έδαφος-δέντρα και ταινίες 
σηματοδότησης. Σε καίρια σημεία της διαδρομής, και σε περίπτωση που τα παραπάνω υλικά μέσα 
κριθούν ενδεχομένως ανεπαρκή, θα υπάρχουν εθελοντές που θα καθοδηγούν τους αθλητές. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η ηλεκτρονική χρονομέτρηση θα πραγματοποιηθεί από εταιρία χρονομέτρησης. Στο 17ο χιλιόμετρο (για 
τον αγώνα 30χλμ) θα υπάρξει τάπητας χρονομέτρησης με ενδιάμεση καταγραφή περάσματος των 
δρομέων από αυτόν. Για το λόγο αυτό οι δρομείς θα πρέπει να φορούν το chip χρονομέτρησης που 
παραλαμβάνουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους από το κέντρο εγγραφών. 
Ο χρόνος  δε θα καταχωρηθεί και δε θα συμπεριληφθούν οι αθλητές  στα αποτελέσματα εάν δεν έχουν  το 
chip χρονομέτρησης τοποθετημένο επάνω τους και δεν περνούν πάνω από τους τάπητες χρονομέτρησης. 

  
Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη, η αξιοποίηση και η ενίσχυση του αθλητικού κεφαλαίου της περιοχής, 
μέσω υλοποίησης αθλητικών δράσεων υπερτοπικής σημασίας  με  τη  συμμετοχή  πλήθους αθλητών και  
κόσμου .  
 
 
Γ.  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στόχοι του έργου αποτελούν η ενίσχυση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και η 
τόνωση της οικονομικής και αθλητικής  ανάπτυξης. Ειδικότερα η δράση θα συμβάλλει:   
• Στην προβολή  της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  
• Στην ενίσχυση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας  
• Στην ανάπτυξη του λεγόμενου «αθλητικού τουρισμού»  
• Στην ενίσχυση της συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις, ενδυναμώνοντας το αθλητικό πνεύμα 
• Στην προβολή του τοπικού στοιχείου μέσω της γνωριμίας των αθλητών  με το περιαστικό  δάσος της 
Ξάνθης 
• Στην αύξηση του εισοδήματος της τοπικής αγοράς 
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• Στην  ανάδειξη και στη διάδοση του ορεινού τρεξίματος  και στην προώθησή του στο ευρύ κοινό 
 
Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Κυριακή, 22 Μαΐου 2022 
 
Ε. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το περιαστικό δάσος της Ξάνθης 
 
ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Μήκος της διαδρομής:30 χιλιόμετρα – 14 χιλιόμετρα – 7 χιλιόμετρα. 
Ο αγώνας 30χλμ θα ακολουθήσει κυκλική πορεία. Τα 29χλμ είναι μονοπάτια και 1χλμ δασικός δρόμος-
καλντερίμι με θετική υψομετρική διαφορά στα 1850μ. Είναι μία απαιτητική διαδρομή μεγάλης δυσκολίας με 
αρκετά τεχνικά κομμάτια. Απαιτεί καλή φυσική κατάσταση και με ανάλογη εμπειρία ορεινών αγώνων. 
Ώρα έναρξης: 
09:00 Αγώνας 30χλμ 
09:20 Αγώνας 7χλμ 
09:45 Αγώνας 14χλμ 
 
Ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

 
8.500 € 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 6.500€ 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2.000 € 

 
Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ: 

 
α/α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

 
 
 
1. 

Χρονομέτρηση αθλητών 
 Αψίδα εκκίνησης – τερματισμού 

 Ενδιάμεση χρονομέτρηση 

 Νούμερα αθλητών 

 Χρονομέτρηση αθλητών με  chip  

 Εξαγωγή αποτελεσμάτων χρόνου αθλητών  
on line 

 Στο 17ο χιλιόμετρο (για τον αγώνα 30χλμ) θα 
υπάρξει τάπητας χρονομέτρησης με 
ενδιάμεση καταγραφή περάσματος των 
δρομέων από αυτόν. Για το λόγο αυτό οι 
δρομείς θα πρέπει να φορούν το chip 
χρονομέτρησης που παραλαμβάνουν μαζί με 
τον αριθμό συμμετοχής τους από το κέντρο 
εγγραφών. 
 

600 αθλητές  
 
 
  
 

 
 
 

 
2.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.000 € 

 
Θ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΣΚΟΠΟΥΣ  ΤΗΣ  ΠΑΜΘ: 
Η δράση με τον τίτλο «1o Xanthi Trail Run 25 km, 5km &Kids  1 km»  αποτελεί  αναγκαιότητα  και συνάδει 
με τους  σκοπούς της Περιφέρειάς  μας  και ειδικότερα:  
• Καλύπτει την κοινή διοργάνωση με  τοπικούς  φορείς,  αθλητικών δράσεων   με  σκοπό την ενδυνάμωση 
του  τοπικού  αθλητικού τουρισμού   
• Εντάσσεται στην υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, καθώς 
προβλέπεται η συμμετοχή αθλητών  απ’ όλη την Ελλάδα 
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• 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    2.000 ευρώ  για τη δράση Συνδιοργάνωση με 
τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο  Δρομέων  Ξάνθης - Xanthi Runners  της δράσης ΄ 1o Xanthi Trail Run 
25 km, 5km &Kids  1 km ’    της   Περιφέρειας  Α.Μ.Θ.  δια  της    Δ/νσης Δημόσιας Υγείας  και  Κοινωνικής 
Μέριμνας   Π.Ε.  Ξάνθης   -  με  Ε.Φ.2072,  Κ.Α.Ε. 0844.0001 του Άξονα  2,  Μέτρο 2.2, Κ.Δ. 223611025,». 
 
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής  Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Ιωσηφίδης Αλέξανδρος δήλωσαν ότι 
ψηφίζουμε θετικά, διότι η παράταξή μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα που αφορούν 
παιδιά, τα οποία αποτελούν το μέλλον του τόπου.  
 
 
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  Ο ΜΟΦ Ω ΝΑ 
 
Εγκρίνει την εξειδίκευση  και διάθεση  πίστωσης ποσού    2.000 ευρώ  για τη δράση Συνδιοργάνωση με 
τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο  Δρομέων  Ξάνθης - Xanthi Runners  της δράσης ΄ 1o Xanthi Trail Run 
25 km, 5km &Kids  1 km ’    της   Περιφέρειας  Α.Μ.Θ.  δια  της    Δ/νσης Δημόσιας Υγείας  και  Κοινωνικής 
Μέριμνας   Π.Ε.  Ξάνθης   -  με  Ε.Φ.2072,  Κ.Α.Ε. 0844.0001 του Άξονα  2,  Μέτρο 2.2, Κ.Δ. 223611025,» 
 

 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  257/2022. 
 

                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
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                    ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
                    ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                    ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ   
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