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

Αριθ. Απόφασης 311/2022 
 

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  «Διοργάνωση 1ης αθλητικής γιορτής μπάσκετ στη Ροδόπη 2022» το χρονικό 
διάστημα 28-29-30 Ιουνίου 2022 στην Κομοτηνή στις εγκαταστάσεις «Κατασκηνώσεις της Ιεράς 
Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής: «ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΑ»., προϋπολογισμού 15.000,00 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 311: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ.127995/1171/05-05-2022 έγγραφό της, 
έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
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 ΠΔ113/10(ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010) : Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 
5. 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 του Υπουργείου 
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και 
παροχή οδηγιών». 
6. Την 205/2013/πρακ13/26 Αυγ2013 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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7. Το υπ’αριθμ.ΔΔοικ.6297/12-11-2014 έγγραφο «Λειτουργία και διαδικασίες επικοινωνίας Επιτροπής 
Ανάπτυξης ΠΑΜΘ με υπηρεσίες» 
8. 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. 
9. 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» 
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» και το υπ’αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) σχετικό του Υπουργείου 
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και 
παροχή οδηγιών». 
11. 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» 
12. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 5292/28-11-2017 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη, με θέμα «Εκτέλεση  
προμηθειών και υπηρεσιών εντασσόμενων σε έργα αυτεπιστασίας και λοιπές οδηγίες» «….εντέλλεστε 
όπως δρομολογείτε και υλοποιείτε εξ’ ιδίων τις προμήθειες……. για τις δαπάνες αρμοδιότητας των Γενικών 
Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας…» 
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.Τα παρακάτω στοιχεία, 
 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1ης ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΓΙΟΡΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ 2022 ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
«ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΑ» 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ –  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 Από το καλοκαίρι του 2019 στην παραλία Κρυονερίου του Δήμου Μαρωνείας - Σαππών λειτουργούν οι 
νέες κατασκηνώσεις  της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής: «ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΑ». 
Οι νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, πληρούν όλες τις κατά νόμον προϋπο¬θέσεις λειτουργίας, είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και προσβάσιμες σε Α.Μ.Ε.Α..  Έχοντας λοιπόν τις κατάλληλες συνθήκες, 
γεννήθηκε η ιδέα της διοργάνωσης μιας « 3ήμερης μπασκετικής γιορτής»  που θα αφορά όλα τα παιδιά 
της Ροδόπης. Προγραμματίζεται να επισκεφθούν την κατασκήνωση 100 παιδιά καθημερινά, πλέον των 
συνοδών και των προπονητών τους. Τα 100 παιδιά που θα εναλλάσσονται καθημερινά θα έχουν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα, να συμμετέχουν σε παιχνίδια, να κάνουν καινούργιους φίλους και να 
περάσουν μια χαρούμενη  ημέρα γεμάτη παιχνίδι. Οι καταξιωμένοι προπονητές που θα διδάξουν στα 
παιδιά τα μυστικά του αθλήματος και οι Διεθνείς παίκτες που θα κοσμήσουν το γεγονός , θα αποδώσουν 
την απαιτούμενη ποιότητα και αίγλη  και θα αποτελέσουν τα σωστά αθλητικά πρότυπα στους νεαρούς 
συμμετέχοντες. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στόχος μας είναι αυτή η αθλητική γιορτή να γίνει ένα σημείο αναφοράς της αθλητικής δραστηριότητας για 
όλη την Θράκη. 
Η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, με σκοπό την ενίσχυση, προώθηση και ανάπτυξη κάθε πνευματικής, 
καλλιτεχνικής και αθλητικής προσπάθειας στην περιοχή, που υλοποιείται μέσα από τη  «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
1ης  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ 2022» στο χρονικό διάστημα από 28 έως και 30 
Ιουνίου 2022  στις κατασκηνώσεις  της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής: «ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΑ».  
Οι καταξιωμένοι προπονητές που θα διδάξουν στα παιδιά τα μυστικά του αθλήματος και οι Διεθνείς παίκτες 
που θα κοσμήσουν το γεγονός , θα αποδώσουν την απαιτούμενη ποιότητα και αίγλη  και θα αποτελέσουν 
τα σωστά αθλητικά πρότυπα στους νεαρούς συμμετέχοντες. Στόχος μας είναι αυτή η αθλητική γιορτή να 
γίνει ένα σημείο αναφοράς της αθλητικής δραστηριότητας για όλη την Θράκη. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 
 
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ: 
Κατασκηνώσεις  της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής: «ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΑ». 
Η παραπάνω σχετική εκδήλωση, είναι συνολικού προϋπολογισμού Δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 
(15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: 
 

Περιγραφή επιμέρους δράσεων – δαπανών   Ποσότητα /Είδος 
παραδοτέων /  

Επιμέρους τιμή  
σε ευρώ 

Σύνολο αξίας σε 

ευρώ με ΦΠΑ 

Τα γεύματα των παιδιών 1 δεκατιανό, 1 μεσημεριανό, 1 
απογευματινό) και των συνοδών για τις 3 ημέρες 370 ατόμων 
συνολικά (στον αριθμό των ατόμων υπολογίζονται και οι 
εθελοντές φοιτητές από τα ΤΕΦΑΑ καθώς και τα μέλη του 
Ερυθρού Σταυρού) με το αντίστοιχο προσωπικό Μάγειρας, 
Βοηθός Μάγειρα, 2 Τραπεζοκόμοι, 2 Καθαρίστριες, Νοσοκόμος, 
Φύλακας.  

 

 

 

 

 

5.300,00 ευρώ 

 Αμοιβή 3 προπονητών συντονιστών  400 ευρώ. 

Μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των  Διεθνών παικτών  που 
θα κοσμήσουν το γεγονός και θα αποδώσουν την απαιτούμενη 
ποιότητα και αίγλη στην τριήμερη γιορτή μπάσκετ. 

 1.000€ 

Εξειδικευμένα αθλητικά υλικά που απαιτούνται για την 

εκδήλωση. 

ΜΠΑΛΕΣ 20 (10 
ΜΕΓΕΘΟΣ 5 ΚΑΙ 10 

ΜΕΓΕΘΟΣ 6)  ΜΠΑΛΕΣ 
20 (ΜΕΓΕΘΟΣ 7) 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΛΑΘΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΛΩΝ 2 
ΔΙΧΤΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 2 
Αεροσυμπιεστής 11BAR 
12VDC 230VAC 160PSI 1 
Διακριτικά προπόνησης με 

αρίθμηση – Σετ 10 
τεμαχίων1 LARGE 1 

XLARGE 
Ομοίωμα Αμυνόμενου 

Μπασκετμπολίστα D-Man 

2 
Κώνοι πλαστικοί με 

τρύπες16 (52cm) 
Σετ καλύμματα κώνων με 

αρίθμηση 1 SKLZ Shot 
Spotz 1 

Κωνάκια – Πιατάκια 

Οριοθέτησης VEGGA – 

Υποδοχές επάνω1 ΣΕΤ 

20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 Πάσσαλος Ασκήσεων 

10Χ ΜΕΓΕΘΟΣ 100 CM 

1.850 ευρώ 

 Γραφιστική Υποστήριξη Εκδήλωσης με τη δημιουργία logo,  
εκτύπωση  50 αφίσεων  4χρωµ.διαστ. Α3+ 
, 3 Μπάνερ 4χρωµ.προβολής εκδηλώσεων 
διαστ.180χ60εκ., δημιουργικό προσκλήσεων 4χρωµ. µίας όψης 
διαστ. 20χ10εκ. 
350 Βεβαιώσεις συµµετοχής (διάστασης Α4) έγχρωµα και 50 
βεβαιώσεων εθελοντών. 

 

 

 

800 ευρώ 

4) Βιντεοσκόπηση, φωτογραφική κάλυψη όλων των 
δράσεων  
Παραδοτέο : Παράδοση µονταρισµένου υλικού µε μουσική 
επένδυση (video). 

 1.500 ευρώ 
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Μετακίνηση των παιδιών και των εθελοντών με 3 λεωφορεία 
καθημερινά και για 3 ημέρες  από Κομοτηνή προς τις  
κατασκηνώσεις  της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και 
Κομοτηνής: «ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΑ» στο  Κρυονέρι του Δήμου 
Μαρωνείας – Σαπών και επιστροφή. 

 1.500,00 ευρώ 

 370 Αναμνηστικές -αθλητικές μπλούζες για τους Αθλητές & 
Εθελοντές (µε τυπώματα) 

370 

 

1.850 ευρώ 

3 Πλακέτες για τους διεθνείς παίκτες ως αναμνηστικό δώρο για 
τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη εκδήλωση με το logo της 
ΠΑΜΘ   

3 150 ευρώ 

 Αμοιβή Αναδόχου (Σχεδιασμός & Υλοποίηση Δράσεων)   650 ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  15.000,00 ΕΥΡΩ 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης του πίνακα δαπανών, ύψους μέχρι του ποσού  των Δεκαπέντε 
Χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) 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 «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1ης ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ 
ΡΟΔΟΠΗ 2022» στο χρονικό διάστημα από 28 έως και 30 Ιουνίου 2022  στις κατασκηνώσεις  της Ιεράς 
Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής: «ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΑ» σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 9899 , με προϋπολογισμό και πίστωση 
15.000,00€  και Κωδικό Δράσης 224102004. 
 
 
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 της πίστωσης του πίνακα δαπανών, ύψους μέχρι του ποσού των Δεκαπέντε 
Χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) 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 «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1ης ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ 
2022» στο χρονικό διάστημα από 28 έως και 30 Ιουνίου 2022  στις κατασκηνώσεις  της Ιεράς 
Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής: «ΠΑΙΔΩΝ ΧΩΡΑ» σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 9899 , με προϋπολογισμό και πίστωση 
15.000,00€  και Κωδικό Δράσης 224102004. 
 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
ψηφίζοντας κατά. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος ανέφερε τα εξής : « Δεν 
έχω αντίρρηση να στήριζα μια τέτοια εκδήλωση αλλά πέρα που θεωρώ σε περίοδο κρίσεως το ποσό 
υπερβολικά μεγάλο έχω την εντύπωση ότι οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Περιφέρεια μας 
πρέπει να έχουν σχέση με μια περιοχή δηλαδή η Κομοτηνή δεν φημίζεται για την μεγάλη μπασκετική 
παράδοση, αν έλεγε ο Έβρος θα κάνω γιορτή βόλεϋ το καταλαβαίνω έχει βγάλει πρωταθλητές διεθνείς 
ποδοσφαιριστές και γι αυτό το λόγο καταψηφίζω και την εκδήλωση».   
 
Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος αναφέροντας ότι έχει πάρα 
πολλές αμφιβολίες γι’ αυτήν την δράση. 
 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  311/2022. 
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