
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 18/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 310/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης του πίνακα δαπανών, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον Σύλλογο Ποντίων Ν. 
Ροδόπης #Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ# στην εκδήλωση με τίτλο «ΠΑΡΧΑΡΙΑ 2022» που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 22-05-2022 στην τοποθεσία #Η γέφυρα του βοσκού# στο Οχυρό Νυμφαίας Ν. Ροδόπης, 
προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Μαΐου 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/129988/1705/06-05-2022 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) Κουρτίδης 
Κωνσταντίνος  Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος,  5) Τσώνης Αθανάσιος  
μέλος, 6) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 7)  Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και  8) 
Γρανάς Αρχέλαος αναπληρωματικό μέλος. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Ιμπράμ Αχμέτ μέλος, 2)Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 3)Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος, μέλος 4) Ζιμπίδης Γεώργιος  μέλος και 5) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν 
αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
Το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου 
θέματος ημερήσιας διάταξης. 
Το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιμπράμ Αχμέτ, προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 310: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 126821/1160/04-04-2022 έγγραφό της, 
έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής  τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
2. Του ΠΔ144/10 (ΦΕΚ 237 Α/27-12-2010) : Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. 
3. Του Ν.2362/95(ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και 
άλλες διατάξεις. 
4. Του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012, όπως αυτό τροποποιεί το αρθ. 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών» 
5. Την 205/πρακ13/26-8-2013 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 
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6. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
7. Το υπ’αριθμ.ΔΔοικ.6297/12-11-2014 έγγραφο «Λειτουργία και διαδικασίες επικοινωνίας Επιτροπής 
Ανάπτυξης ΠΑΜΘ με υπηρεσίες» 
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» και την υπ’ αριθ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) σχετική του Υπουργείου 
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και 
παροχή οδηγιών». 
9. Τις αριθ. α) 1327/30.03.2016 (ΦΕΚ 1026//Β’/13.04.2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με Εντολή 
Περιφερειάρχη», στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 
Π.Α.Μ.Θ. & β) 4099/14.06.2018 (ΦΕΚ 2696//Β’/09.07.2018) τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με Εντολή 
Περιφερειάρχη», στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 
Π.Α.Μ.Θ. 
10. Το υπ’αριθμ.2/51290/0026/02-06-2016 (ΑΔΑ:9637Η-ΩΛΦ) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες 
Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» 
11. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147/τΑ'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»   
12. Το υπ’ αριθμ. 57157/1103/09-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Α.Μ.Θ. 
με θέμα «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»   
13. Τις  με αρ. 223/2021 και 240/2021 αποφάσεις  του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. που αφορά στην 
έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 
2022, με ΑΔΑ: 6ΞΚΛ7ΛΒ-Ι0Δ και 6ΗΛΠ7ΛΒ-ΖΛΞ. 
14. Την υπ’ αριθ.126821/1160 της 04/05/2022 Αίτηση του Συλλόγου Ποντίων Ν.Ροδόπης #Η 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ# 
15. Τα παρακάτω στοιχεία. 
 
Ο Πολιτιστικός σύλλογος Ποντίων Ν.Ροδόπης #Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ# ιδρύθηκε το 2002 και διοικείται από 
17μελές διοικητικό συμβούλιο από ανθρώπους του χώρου με πολύχρονη εμπειρία στα πολιτιστικά 
δρώμενα και με αγάπη για την παράδοση και την λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού αλλά και της 
Θράκης .Σήμερα αριθμεί 120 μέλη και 45 χορευτές. Κύριοι σκοποί του είναι η συμβολή στην καλλιέργεια 
πολιτισμού στην ανάδειξη της πνευματικής και πολιτιστικής παράδοσης της τοπικής κοινωνίας καθώς και η 
αναβίωση, διατήρηση και συνέχιση των παραδόσεων, ηθών και εθίμων από την περιοχή του Πόντου στην 
Θράκη. Επιπλέον προτεραιότητα του αποτελεί η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο με την συμμετοχή, των 
μελών του σε εθελοντικές δράσεις. Διοργανώνει με την συμμετοχή των χορευτικών του τμημάτων 
εκδηλώσεις και λαμβάνει μέρος σε εκδηλώσεις άλλων φορέων και συλλόγων. Ενεργός δράση του στα 
πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας είναι ακατάπαυτη από την ημερομηνία της ίδρυσης του  με 
«Βιβλιοπαρουσίες, συμμετοχές σε πανελλήνια χορευτικά συμπόσια, διοργάνωση σεμιναρίων, συμμετοχή 
σε Πανελλήνια ανταμώματα, αναβίωση εθίμων του Πόντου, εκδηλώσεις στο εξωτερικό, σεμινάρια 
λαογραφίας και ημερίδες πολιτισμού». Λειτουργούν δύο τμήματα παραδοσιακού χορού για παιδιά, τρία 
τμήματα παραδοσιακού χορού για ενήλικες, τμήμα παραδοσιακού τραγουδιού και εργαστήριο 
καλλιτεχνικών για είκοσι άτομα. 
Σκοπός είναι να παρουσιαστεί στους κατοίκους της Θράκης «Η αναβίωση του ολοήμερου υπαίθριων 
δρώμενων των οροπεδίων ΠΑΡΧΑΡΙΑ» με σκοπό την διάσωση, την διατήρηση και την ανάδειξη των 
στοιχείων που αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά της Θράκης «τραγούδι, μουσική, χορός και έθιμα». 
Είναι μια δράση που προάγει την πολιτιστική δημιουργία διότι η αναβίωση του εθίμου είναι τέχνη και 
μάλιστα ευρείας απήχησης. 
Στόχος των εκδηλώσεων αποτελεί η ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, η 
τριβή με πολιτιστικά προϊόντα προώθησης Παιδείας, Αθλητισμού και Τεχνών, η προβολή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς τόσο του Πόντου, της Ροδόπης αλλά και της Θράκης και η διατήρηση - διάδοση της 
παράδοσης στους νέους. 
Αφορά σε εκδήλωση ευρείας απήχησης, με αναφορά στην ανάδειξη της παράδοσης και της λαογραφίας 
του τόπου μας, μέσα από τη καταγραφή, τη διάσωση, τη διατήρηση, τη προβολή των ιστορικών στοιχείων, 
των ιδιωματισμών της γλώσσας, των εθίμων και παραδόσεων των κατοίκων και συνολικά όλων των 
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στοιχείων του πολιτισμού, ενισχύοντας και αναδεικνύοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία. 
Η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, με σκοπό την ενίσχυση, προώθηση και ανάπτυξη κάθε πνευματικής, 
καλλιτεχνικής, αθλητικής και πολιτιστικής προσπάθειας στην περιοχή, που υλοποιείται μέσα από τη 
διοργάνωση, συνδιοργάνωση και διεξαγωγή αθλητικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και 
κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων, συμμετέχει ως συνδιοργανωτής με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ποντίων #Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ# στην εκδήλωση με τίτλο  «ΠΑΡΧΑΡΙΑ 2022» που θα πραγματοποιηθεί στις 
22 ΜΑΙΟΥ 2022  στην  περιοχή ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑΣ  Ν. Ροδόπης 
Σκοπός είναι η δημιουργία ερεθισμάτων πολιτισμού με κριτήριο πάντα την ποιότητα και αρωγούς τους 
ενεργούς πολίτες - συλλόγους της Περιφέρειας, που να σχετίζεται με την ανάδειξη του τόπου στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Η υλοποίηση των σκοπών αυτών δύναται μέσα από τη συνδιοργάνωση και διεξαγωγή 
πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών, κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων. Η εκδήλωση για την 
οποία αιτείται ο Σύλλογος της συνδιοργάνωσης με την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, φέρει τον τίτλο 
«ΠΑΡΧΑΡΙΑ 2022». 
 
Η παραπάνω σχετική εκδήλωση, είναι συνολικού προϋπολογισμού Πέντε χιλιάδων  ευρώ (5.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

α/α ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κόστος (με Φ.Π.Α.) 

 
1 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΡΟΔΟΠΗΣ 

Ηχητική Κάλυψη  Εκδηλώσεων 
22 Μαίου 

 
1 Ημέρας 

 
1.300,00€ 

2 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  ΡΟΔΟΠΗΣ 

Έντυπο  υλικό 

Υποχρεωτικά θα φέρουν το 

λογότυπο της ΠΑΜΘ 

 

10 μπάνερ  

500 αφίσες 

 

 

700,00€ 

3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ         ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Οικοδομικά υλικά –Υλικά 

καθαριότητας 
     200      200,00 € 

 
4 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  Παραδοσιακή ορχήστρα 
 

1 

 

1.000,00€ 

5 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  Σουβλάκια-ποτά-κρασί 
 

4.000 

 

1.300,00€ 

6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αναμνηστικά και παρελκόμενα 100 500,00€ 

  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 

 
5.000,00€ 

Συμβάλλοντας έτσι και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  στην προσπάθεια αυτή, η οποία 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και στο πλαίσιο της 
τόνωσης της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και λαμβάνοντας υπόψη τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης του πίνακα δαπανών, ύψους μέχρι του ποσού των Δύο Χιλιάδων 
ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης, Συμμετοχή  και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ποντίων Ν.Ροδόπης #Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ# στην εκδήλωση με τίτλο «ΠΑΡΧΑΡΙΑ 2022» που θα 
πραγματοποιηθεί στις 22 ΜΑΙΟΥ 2022 στην Περιοχή –ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑΣ- Ν. Ροδόπης σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 
0072.0844.0001, με προϋπολογισμό και πίστωση 2.000,00€ του Άξονα 2  Μέτρο 2.2 και Κωδικό 
Δράσης 214111005. 

 
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. 
 

Α Π ΟΦΑ ΣΙΖΕ Ι  Ο ΜΟΦΩ Ν Α  
 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης του πίνακα δαπανών, ύψους μέχρι του ποσού των Δύο Χιλιάδων 
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ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης, Συμμετοχή  και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ποντίων Ν. Ροδόπης #Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ# στην εκδήλωση με τίτλο «ΠΑΡΧΑΡΙΑ 2022» που θα 
πραγματοποιηθεί στις 22 ΜΑΙΟΥ 2022 στην Περιοχή –ΟΧΥΡΟ ΝΥΜΦΑΙΑΣ- Ν. Ροδόπης σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 0072.0844.0001, 
με προϋπολογισμό και πίστωση 2.000,00€ του Άξονα 2  Μέτρο 2.2 και Κωδικό Δράσης 214111005. 
 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  310/2022. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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