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

Αριθ. Απόφασης 346/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 750,00 ευρώ της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης 
Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Φυσιολατρικό Σύλλογο Τοξοτών της δράσης «Γιορτή καλοκαιριού  με 
σαρδέλα και παραδοσιακά εδέσματα» (Ψυχαγωγικές υπηρεσίες συγκροτημάτων τραγουδιστών). 

 
 

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 346: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε. Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 137491/1942/13-05-2022 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 σχετικά 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  από 5/10/2021 αίτηση για Συνδιοργάνωση με τον  Πολιτιστικό  Φυσιολατρικό Σύλλογο  
Τοξοτών της δράσης <<ΓΙΟΡΤΗ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ  ΜΕ ΣΑΡΔΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ>>  
με  Ε.Φ.2072,  Κ.Α.Ε. 0844  ,  Κ.Δ. 223611020 
6. Την ανάγκη προώθησης δράσεων πολιτισμού και αθλητισμού που έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
7. Tην ύπαρξη   πιστώσεων   για την ένταξη του ανωτέρω έργου με   Κωδικό  Δράσης  223611020 και 
φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.  Ξάνθης  
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14.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, 
CPV:, δεν υπερβαίνει κατά είδος σε ετήσια βάση το ποσό των 30.000,00 € συν ΦΠΑ.  

 
Α. ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Ο Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Τοξοτών Ξάνθης δημιούργημα των προσφύγων κατοίκων του, 
ιδρύεται ως σωματείο το 1982 με σκοπό την ανάπτυξη των δεσμών, τη διάδοση του πνεύματος 
αλληλεγγύης, την καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου. 
Στόχος του Συλλόγου η διαφύλαξη και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η ενεργοποίηση των 
ανθρώπων του τόπου μας στα θέματα της λαϊκής μας κουλτούρας. Η καλλιέργεια του πνεύματος με 
παρουσίαση ποιητικών συλλογών, βιβλίων, θεατρικών παραστάσεων, η ανάπτυξη της βιβλιοθήκης, είναι 
πρωταρχικής σημασίας. Τα Δ.Σ. εργάζονται για τη συμβολή με κάθε τρόπο στα πολιτιστικά δρώμενα του 
Δήμου Τοπείρου, του Νομού Ξάνθης και όχι μόνο. 
Δράσεις του συλλόγου  
1.Βράβευση νέων του χωριού μας για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
2. Διοργάνωση γιορτών για τα παιδιά 
3. Εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα π.χ. Γιορτή Μητέρας, Εκδήλωση Μνήμης για τα θύματα της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 
4. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς μαγειρικής παραδοσιακών φαγητών 
5. Συμμετοχή σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών εντός και εκτός Ελλάδος 
6. Συμμετοχή στις Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές της Ξάνθης 
7. Παρουσίαση βιβλίων (ποιητικών συλλογών, παραμυθιών κ.α.) 
8. Συγκέντρωση βιβλίων για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου 
9. Συγκέντρωση φωτογραφιών - ιστορικών στοιχείων για την έκδοση ιστορικού λευκώματος για το χωριό  
10. Διοργάνωση γιορτής ‘’ Καλοκαιριού με σαρδέλα και παράλληλα προβολή της τοπικής γαστρονομίας ‘’ 
11. Συμμετοχή στο πανηγύρι των Τοξοτών  (Δεκαπενταύγουστος) με διοργάνωση λαϊκού - παραδοσιακού 
γλεντιού. Προβολή παραδοσιακών χορών, παραδοσιακών εδεσμάτων 
12. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τη Δασοπροστασία 
13. Διοργάνωση  ́Εκθεσης Φωτογραφίας αναφορικά με την ιστορία του χωριού  και συμμετοχή με αυτή 
στις Γιορτές Παλιάς Πόλης της Ξάνθης. 
 
Η <<ΓΙΟΡΤΗ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ  ΜΕ ΣΑΡΔΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ>> είναι Λαϊκό και 
παραδοσιακό γλέντι. Το μενού περιλαμβάνει σαρδέλες 
ψητές, σαλάτες και προσφέρονται ποτά και αναψυκτικά. Παράλληλα 
οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά 
φαγητά τα οποία θα διανέμονται δωρεάν. Το πρόγραμμα πλαισιώνει 
και το Ποντιακό Χορευτικό Συγκρότημα του Συλλόγου μας.  
 
Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σκοπός του έργου είναι η προβολή της γαστρονομικής κουλτούρας της περιοχής μας, η προσέλκυση 
επισκεπτών για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας, μεταλαμπάδευση των παραδοσιακών γεύσεων 
στους νέους του τόπου  
 
Γ.  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στόχοι του έργου αποτελούν η  βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και η ενθάρρυνση 
συμμετοχής στην κοινωνική ζωή και στην τοπική γαστρονομία  . Ειδικότερα η δράση θα συμβάλλει:   
• Στην προβολή  της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  
• Στην προβολή του τοπικού στοιχείου μέσω της γαστρονομικής κουλτούρας της περιοχής μας 
 
Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
9 Ιουλίου 2022 
 
Ε. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Τοξότες Ξάνθης 
 
ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

 
2.310 € 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1.560€ 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 750 € 

 
Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ: 

 
α/α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΟΣΤΟΥΣ 

CPV ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

 
 
 

1. 

Πληρωμή Ορχήστρας  και  ήχου για λαϊκό και 
παραδοσιακό πρόγραμμα 

 

CPV: 
92312120-8 
Ψυχαγωγικές 
υπηρεσίες 
συγκροτημάτων 
τραγουδιστών 
    

750€ 
 
 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 750 € 

 
Θ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΣΚΟΠΟΥΣ  ΤΗΣ  ΠΑΜΘ: 
Η δράση με τον τίτλο Συνδιοργάνωση με τον  Πολιτιστικό  Φυσιολατρικό Σύλλογο  Τοξοτών της 
δράσης <<ΓΙΟΡΤΗ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ  ΜΕ ΣΑΡΔΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ>>  αποτελεί  
αναγκαιότητα  και συνάδει με τους  σκοπούς της Περιφέρειάς  μας  και ειδικότερα:  

• Καλύπτει την κοινή οργάνωση με  πολιτιστικό σύλλογο πολιτιστικής εκδήλωσης που θα  αναδεικνύει 
την  γαστρονομική κουλτούρα της περιοχής μας 
• Εντάσσεται στην υλοποίηση πολιτιστικών  προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, 
καθώς προβλέπεται η συμμετοχή πλήθους κόσμου απ’ όλη την περιοχή  
• 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  

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ 
 

Την Έγκριση  εξειδίκευσης  και διάθεσης  πίστωσης ποσού  750 ευρώ της   δράσης της   Περιφέρειας  
Α.Μ.Θ.,  δια  της    Δ/νσης Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριμνας   Π.Ε.  Ξάνθης   Συνδιοργάνωση 
με τον  Πολιτιστικό  Φυσιολατρικό Σύλλογο  Τοξοτών της δράσης <<ΓΙΟΡΤΗ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ  ΜΕ 
ΣΑΡΔΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ>>  με  Ε.Φ.2072,  Κ.Α.Ε. 0844  ,  Κ.Δ. 223611020» CPV: 
92312120-8 (Ψυχαγωγικές υπηρεσίες συγκροτημάτων τραγουδιστών). 
 
 
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  και την διάθεση  πίστωσης ποσού  750 ευρώ της  δράσης της Περιφέρειας  
Α.Μ.Θ.,  δια  της Δ/νσης Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.  Ξάνθης Συνδιοργάνωση με τον  
Πολιτιστικό  Φυσιολατρικό Σύλλογο  Τοξοτών της δράσης <<ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΣΑΡΔΕΛΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ>> με Ε.Φ.2072, Κ.Α.Ε. 0844, Κ.Δ. 223611020» CPV: 92312120-8 
(Ψυχαγωγικές υπηρεσίες συγκροτημάτων τραγουδιστών). 
 
 
 
 
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής  Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά, αναφέροντας τα 
εξής: «σε ότι αφορά αυτές τις γιορτές, αυτού του είδους και βλέποντας και το παρελθόν, σ ’αυτές υπήρχε 
και ένα αντίτιμο εισόδου…Δεν μπορεί η Περιφέρεια να συμμετέχει σε τέτοιου είδους δράσεις όπου υπάρχει 
αντίτιμο, οποιασδήποτε μορφής κι αν είναι αυτό…γιατί η δράση αυτή είναι ενιαία. Φρονώ ότι η Περιφέρεια 
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θα έπρεπε να συμμετέχει σε δράσεις, οι οποίες θα αναδεικνύουν το τουριστικό προϊόν και δεν θα 
υποβαθμίζουν την ουσιαστική συμβολή της Περιφέρειας στην τουριστική προβολή». 

 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  346/2022. 
 
 

                         
                 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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