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        Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 20/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 340/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης «Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου, ανδρών-γυναικών, Παρανέστι, 24 έως 26 Ιουνίου, 2022» (2η 
Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2022, προϋπολογισμού 
20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.). 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., έγινε με τηλεδιάσκεψη 
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/146635/1928/20-05-2022 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) Κουρτίδης Κωνσταντίνος  Προεδρεύων της οικονομικής 
επιτροπής, 2) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Βενετίδης 
Κωνσταντίνος  μέλος,  4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος  μέλος, 6) Εξακουστός 
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 7) Βουρβουκέλης Οδυσσέας  αναπληρωματικό μέλος, 8) 
 Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 9) Γρανάς Αρχέλαος  αναπληρωματικό μέλος και  10) Ιμάμογλου 
Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για 
υπηρεσιακούς λόγους, 2)  Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 3) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος και 4) 
Ζιμπίδης Γεώργιος  μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο Προεδρεύων της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Ο κ. Πολίτης Αλέξιος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, άρχισε να συμμετέχει στην 
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3ου ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 340: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της Π. Ε. Δράμας με 
το υπ’ αριθμ. πρωτ: 141417/1204/17-05-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής: 
 
Έχοντας υπ’ όψη: 
1. To άρθρο 186 παρ. ΙΙ Δ του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) όπως ισχύει. 
2. Το ΠΔ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α’/27-12-
2010) όπως ισχύει. 
3. Tις διατάξεις των άρθρων 21 και 22Α του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27-11-1995) «Περί Δημόσιου 
Λογιστικού κλπ», όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) και των 
άρθρων 65, 66, 67, 68 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» και την με αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» 
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6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 63519/911/5.2.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «1η εσωτερική εγκύκλιος ένταξης, 
διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σ’ όλη την Π.Α.Μ.-Θ., τα 
οποία εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.-Θ. και στα ετήσια προγράμματα δράσης» 
8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 57157/1103/9-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «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»  
9. Το με αριθμό οικ. 57/05-01-2018 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ.– Εκτελεστικής 
Γραμματέως «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»  
10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΑΜΘ/ΓΔΕΛ/41078/61/18-2-2021 Εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. «Διευκρινήσεις επί οικονομικών αιτημάτων  και 
εξειδίκευση δαπανών»  
11. Την 205/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. «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)  
12. Το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 όπως αυτό τροποποιεί το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», τα άρθρα «103 Οικονομική επιτροπή - Αντικατάσταση του άρθρου 
175 του ν. 3852/2010» και «104 Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής - Αντικατάσταση του άρθρου 177 του 
ν. 3852/2010» του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018) και τα άρθρα «2 Συγκρότηση – Εκλογή 
Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και «3 Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής 
δήμων και περιφερειών» του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/09-08-2019), το άρθρο 40 «Αρμοδιότητες 
οικονομικής επιτροπής»  του Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197Α΄/12-10-2020  
13. Την με αριθμό 240/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. «Έγκριση Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2022» και ΑΔΑ: 
6ΗΛΠ7ΛΒ-ΖΛΞ. 
14. Το γεγονός ότι η δράση εντάσσεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 2022, ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9899 με κωδικό 220802011 με την Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 52/2022 και 
ΑΔΑ: 977Η7ΛΒ-ΣΞΝ «Έγκριση 2ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2022». 
15. Τα παρακάτω στοιχεία της δράσης – έργου :  
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ  
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου, ανδρών-γυναικών πραγματοποιείται σε ετήσια βάση 
στη χώρα μας και σε διαφορετική περιοχή κάθε φορά, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει η Ελληνική 
Ομοσπονδία Ποδηλασίας (ΕΟΠ), καθώς τελείται υπό την αιγίδα της. Συμμετέχουν ομάδες από όλη τη 
χώρα, με αθλητές από τα περισσότερα νησιά, Κρήτη, Ρόδο καθώς και την ηπειρωτική Ελλάδα. Συνήθως οι 
ομάδες αποτελούνται από 4-5 αθλητές και τους συνοδούς τους, προπονητές και τεχνικό-βοηθητικό 
προσωπικό, αγγίζοντας τα 7-8 άτομα ανά ομάδα. Ταξιδεύουν μαζί  με τον εξοπλισμό τους κυρίως με βαν 
και ΙΧ.  
Η ποδηλατική κοινότητα στην Ελλάδα είναι ισχυρή, με συμμετοχές σε μεγάλες και πλούσιες διοργανώσεις 
κάθε χρόνο. Το κορυφαίο όμως ποδηλατικό γεγονός της χρονιάς αποτελεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
ανδρών-γυναικών και είναι ο αγώνας - στόχος της κοινότητάς τους.  
Το γεγονός ότι οι διαδρομές που προτείνονται από τον τεχνικό διευθυντή των αγώνων έχουν επιλέγει 
προσεκτικά κατά τις υποδείξεις και τα πρότυπα της ΕΟΠ (όχι μόνο με τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και με 
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ποιοτικά), μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλουμε στρατηγικής σημασίας τοποθεσίες για την ευρύτερη 
περιοχή της ΠΕ Δράμας. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής : 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24/6 Ατομική χρονομέτρη Ανδρών Γυναικών Διαδρομή Φράγματος Θησαυρού  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 25/6 Διαδρομή Αντοχής Γυναικών  
Παρανέστι – Πασχαλιά-Δρυμιά- Καπνόφυτο 
Κυκλική Διαδρομή  
ΚΥΡΙΑΚΗ, 26/6 Διαδρομή Αντοχής Ανδρών  
Παρανέστι – Νικηφόρος – Χωριστή -Δοξάτο – Αδριανή – Παρανέστι 
Παρανέστι - Πασχαλιά-Δρυμιά- Καπνόφυτο (Κυκλική Διαδρομή)  
Β. Χωροθέτηση αγώνων - δράσεων   
Ο ποταμός Νέστος θα αποτελέσει ορόσημο για την ποδηλατική διαδρομή, η οποία διασχίζει μεγάλο μέρος 
της παραποτάμιας περιοχής του, με διελεύσεις από μεγάλες γέφυρες και σημεία ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους αλλά και την περιοχή των φραγμάτων. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΟΠ, η διαδρομή 
παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά στοιχεία και ενδιαφέροντα όπως και υψομετρικές. 
Επίσης, μέρος της διαδρομής αντοχής των ανδρών διέρχεται από σημαντικούς οικισμούς του Δήμου 
Παρανεστίου, καθώς και από εμβληματικά οινοποιεία και αμπελοτόπια, στοιχεία τα οποία τονίζουν ακόμα 
περισσότερο την ταυτότητα της περιοχής.  
Β1. Διαδρομή αγώνων ατομικής χρονομέτρησης Ανδρών & Γυναικών 
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Β2. Διαδρομή αντοχής Γυναικών 

 
 
Β3. Διαδρομή αντοχής Ανδρών 

 
Στα πλαίσια της υλοποίησης των αγώνων αυτών επιδιώκεται η δημιουργία αξίας για την τοπική 
κοινωνία αλλά και η ανάδειξη του τόπου ως κορυφαίο ποδηλατικό προορισμό, ενισχύοντας την εικόνα 
του στο χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Επαναλαμβανόμενες συμμετοχές σε αντίστοιχους αγώνες στο 
Νομό, αποδεικνύουν ότι η απόσταση από τα αστικά κέντρα δεν αποτελεί τροχοπέδη για εκ νέου 
επίσκεψη και γιατί όχι για προετοιμασία των αθλητών.  
Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μέσω των συλλόγων, συλλογικοτήτων και του δικτύου εθελοντών 
αποτελεί το επιστέγασμα της δημιουργίας ενός τουριστικού πλέον προϊόντος ως μια ολοκληρωμένη 
εμπειρία για τον επισκέπτη-αθλητή. 
Παράλληλα θα προβληθεί η τοπική αγροτική παραγωγή καθώς κατά την διαμονή των αθλητών θα 
προσφέρονται στα γεύματα τους προϊόντα του αγροτοδιατροφικού τομέα της ντόπιας παραγωγής.  
Μέσω των παράλληλων δράσεων που θα σχεδιαστούν θα γίνει προσπάθεια να προβληθούν οι τοπικοί 
παραγωγοί καθώς θα υπάρξει έκθεση τοπικών προϊόντων στο Παρανέστι κατά την ημέρα της έναρξης 
του πρωταθλήματος.  
Στα πλαίσια γνωριμίας με τον τόπο θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις- ξεναγήσεις των αθλητών, 
συνοδών και επισκεπτών σε επιχειρήσεις, οινοποιεία, αμπελοτόπια και εκδήλωση γευσιγνωσίας μελιού 
και οίνων.  
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Σκοπός της δράσης ήταν η προαγωγή του αθλητισμού αλλά και η ανάδειξη των πλούσιων 
περιβαλλοντικών, ιστορικών, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων ολόκληρης της περιοχής. Στο 
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πλαίσιο υλοποίησης της δράσης επιδιώκεται, η ενίσχυση της ευρύτερης περιοχής ως κέντρου 
ποδηλατικού αθλητισμού αλλά και αθλητικού τουρισμού καθώς αποτελεί τόπο με πλούσιο 
γεωμορφολογικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα. Σκοπός της διοργάνωσης είναι και να 
τοποθετήσει την περιοχή, αθλητικά αλλά και τουριστικά, στην θέση που της αξίζει δημιουργώντας 
φήμη, αναγνωρισιμότητα, ανταγωνιστικότητα, επισκεψιμότητα, θέσεις εργασίας, νέα 
επιχειρηματικότητα, επενδύσεις και κερδοφορία για όλους τους «μετόχους» του τόπου. Μέσα από τις 
δράσεις αυτές επιδιώκεται να χτιστεί μια διακριτή και σαφής ταυτότητα της περιοχής που θα 
προβάλλεται με συνέπεια και συνέχεια σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας από όλους τους φορείς. 
Παράλληλα ο θεσμός αυτός δημιουργεί ενωτικές προϋποθέσεις για τους πολίτες και τους 
επιχειρηματίες της περιοχής, καλλιεργώντας την οικονομική ανάταση και την κοινωνική συνοχή που 
έχει ανάγκη η περιοχή μας.  
Η ενίσχυση της περιοχής σαν κέντρο διεξαγωγής ποδηλατικών αγώνων αλλά και κάθε μορφής 
υπαίθριου αθλητισμού αποτελεί ένα φιλόδοξο στόχο με σκοπό την προσέλκυση αθλητικών από όλη 
την Ελλάδα αλλά και από τις χώρες της Βαλκανικής αλλά και της Ευρώπης. Σκοπό μας είναι να 
προσελκύσουμε επισκέπτες αθλητικής και πολιτισμικής βάσης, με αρχικό ενδιαφέρον που κινείται 
γύρω από το ποδήλατο και διανθίζεται με άλλα αθλητικά και πολιτισμικά προϊόντα.  
Απώτερος στόχος της διοργάνωσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 2022 είναι να ενταχθούν 
διαδρομές της ευρύτερης περιοχής μας στον Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας για το 2023.  
Μέσω του θεσμού προωθούνται και αναδεικνύονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της περιοχής μέσω 
του μανδύα του πολιτισμού και του αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης προωθούνται τα 
τοπικά προϊόντα, παρέχονται υπηρεσίες τουρισμού και δραστηριοτήτων, ενισχύονται οι επιχειρήσεις 
διαμονής, εστίασης, ψυχαγωγίας και μεταφορών. Προβάλλονται οι οικισμοί, και αναδεικνύονται 
δυναμικά τα πολιτισμικά και περιβαλλοντικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής. 
Ανάλυση δράσεων και Επιμερισμός δαπανών για τη δράση διαμορφώνονται ως εξής: 

Α/Α Κατηγορίες Δαπανών Κόστος 

1 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δράσεων Προβολής, Προώθησης, 
Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων  

€ 4.200,00 

2 Έντυπα, Εκτυπώσεις, Αυτοκόλλητα οχημάτων και σήμανση αγώνα € 4.000,00 
3 Αναμνηστικά συμμετοχής       € 900,00 

4 Αμοιβές αγωνόδικου επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ποδηλασίας, χρονομέτρηση αγώνων, αμοιβή διοργάνωσης και 
τεχνικής υποστήριξης 

€ 10.000,00 

5 Φωτογραφική και Οπτικοακουστική κάλυψη      € 900,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  € 20.000,00 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

«Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου, ανδρών-
γυναικών, Παρανέστι, 24 έως 26 Ιουνίου, 2022» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 
2022 Τροποποίηση 2η   

(ΑΔΑ:977Η7ΛΒ-ΣΞΝ) 

Φορέας Υλοποίησης: ΠΕ Δράμας  

Κωδικός Δράσης: 220802011 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΚΑΠ Επενδύσεις   ΚΑΕ: 9899.0001 

CPV: 92000000-1, 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000,00) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Τρόπος Εκτέλεσης: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
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Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Δημόσιες 
συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και με τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’). Σημειώνεται 
ότι κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης θα ληφθεί μέριμνα ώστε να ικανοποιηθούν και να 
τηρηθούν οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της οικονομικότητας, νομιμότητας, 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για την βέλτιστη δυνατή πραγματοποίηση αυτής και την 
επίτευξη των στόχων – σκοπών της, καθώς και της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα 
ισχύουν της περίοδο διεξαγωγής της δράσης.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. διά της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου, ανδρών-γυναικών, 
Παρανέστι, 24 έως 26 Ιουνίου, 2022», Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. έτους 2022, 
ΚΕ 220802011, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9899, όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω.            
                                                                                                    
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  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει την εξειδίκευση και υλοποίηση της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. διά της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου, ανδρών-γυναικών, 
Παρανέστι, 24 έως 26 Ιουνίου, 2022», Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. έτους 2022, 
ΚΕ 220802011, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9899, όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω.     
 
Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος αναφέροντας τα εξής: 
«όταν έρχονται οι δράσεις θα πρέπει να έρχονται με ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο. Σήμερα 
παραδείγματος χάριν υπάρχουν δράσεις που είναι  αποτέλεσμα μόνο της δραστηριότητας της 
Περιφέρειας μας, αλλά σαφέστατα ενός συντονιστικού πλαισίου ευρύτερου. Υπό αυτή την έννοια ενώ 
συμφωνώ με την δράση είμαι Παρών» 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  340/2022 

 
 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
          ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                            
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
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