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Του  Πρακτικού αριθ. 46/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 873/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.500 ευρώ από την 
Περιφέρεια Α.Μ.Θ. δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης για το έργο 
“Διοργάνωση της ΠΕ Ξάνθης «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΓΑΠΗΣ»”. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 17 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 π.μ. έγινε με τηλεδιάσκεψη 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/9-7-2022  «Λήψη  αποφάσεων  συλλογικών  οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και 
β’ βαθμού και διοικητικών  συμβουλίων εποπτευόμενων  νομικών  τους προσώπων  κατά  το  διάστημα  
ισχύος των  μέτρων  αποφυγής  της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η τακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την 
ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/339604/4686/11/11/2022 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) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό  μέλος και 6) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος,  
Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Κουρτίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής μέλος, 2) 
Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 3) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος, 4) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος και 5) 
Ιμάμογλου Τζιχάν 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 έξι μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Κατά την συζήτηση του 4ου θέματος προήλθαν στην συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής 
επιτροπής Ζιμπίδης Γεώργιος και Αργυρίου Νικόλαος. 
Κατά την συζήτηση του 10ου θέματος προήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερησίας 
διάταξης θέματος.  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 873: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 341206/4811/14-11-2022 έγγραφο 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. Την υπ’ αριθ. Δ.Δ.οικ.1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026/τ.Β’/13-04-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Α.Μ.Θ. « Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ‘ στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης », όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 
4. Το Ν.2286/1995 ( ΦΕΚ 19/τ.Α’/1995 ) « Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων ». 
5. Τους νόμους  4555/2018, 4623/2019 και 4625/2019  με τους οποίους επήλθαν  αλλαγές  στο άρθρο  
176 του Ν.3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες  της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών. 
6. Το Ν. 4782/2021 ( ΦΕΚ 36/τ.Α’/ 9-3-2021 ) « Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία ». 
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7. Το Ν.4412/2016   (ΦΕΚ147/τ.Α’/2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο  118, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8. Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α’/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και  ειδικότερα το άρθρο 
5 παρ. 19. 
9. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.Α’/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
10. 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». 
11. Την υπ’αριθ. 122/2022 ( Πρακτικό 13/2022 ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. με 
θέμα « Έγκριση 7ης τροποποίησης  του ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης  για το έτος 2022 ». 
12. Tην ύπαρξη   πιστώσεων   για την ένταξη του ανωτέρω έργου με   Κωδικό  Δράσης   223611028 
και φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.  Ξάνθης  
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  
Δράσης223611028 , CPV: 92000000-1 - Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες δεν 
υπερβαίνει κατά είδος σε ετήσια βάση το ποσό των 60.000,00 € συν ΦΠΑ. 
 Η ΠΕ Ξάνθης για τον εορτασμό των Χριστουγέννων θα παρουσιάσει την εκδήλωση «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΑΓΑΠΗΣ » 
στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ 
την Κυριακή  στις 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 στις 8.00 μ.μ. 
Στο αφιέρωμα θα συμμετέχουν: 
Ευφημία Ζάννη: πιάνο 
Γιάννης Αναστασιάδης: κιθάρα 
Χάρης Ξυλάς: σαξόφωνο 
Αφροδίτη Μαζαράκη: Τράγουδι 
Δρόσος Δρόσος: τραγούδι 
Λαζαρίδου Ευθυμία: απαγγελία 
Γιάννης Αναστασιάδης: επιμέλεια Video. 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: Frank Sinatra και Elvis Presley σε σουίνγκ ρυθμούς εύθυμα και ρυθμικά 
Η κατάρρευση των όποιων βεβαιοτήτων, ο θάνατος χωρίς συνοδεία των 
αγαπημένων προσώπων, ο πόλεμος, ο σπαραγμός, η καταβρωχθιστική ανασφάλεια για το αύριο, η 
ανεργία που ακυρώνει την ύπαρξη 
 μας κάνει να τρομάζουμε διπλά 
 H ΠΕ Ξάνθης πιστεύοντας στην φωτεινή τάξη πραγμάτων, πιστεύοντας   ότι 
 η αγάπη μπορεί  να μας σώσει, φτάνει να μην περιχαρακωθούμε στον μικρόκοσμό μας. Να μην 
παγώσουμε την ΚΑΡΔΙΑ μας  
Και να τραγουδήσουμε  παραμονές Χριστουγέννων  
Frank Sinatra και Elvis Presley 
σε σουίνγκ ρυθμούς εύθυμα και ρυθμικά 
 Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Σκοπός του έργου είναι η αλλαγή διάθεσης με χαρούμενα  τραγούδια  για να μπούμε στο πνεύμα των 
Χριστουγέννων 
   Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
Ε. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ 
 Ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

 
                          3.500€ 

    Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ: 
 

α/α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
 
 
 
 

αμοιβή συντελεστών μουσικού σχήματος ( 
διαφήμιση , παρουσίαση  εκδήλωσης, 
μεταφορά από Δράμα   , διατροφή) 

 
 

       
3.500,00 € 
 

Θ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ: 
Η δράση με τον τίτλο «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΓΑΠΗΣ»  αποτελεί  αναγκαιότητα  και συνάδει με τους  
σκοπούς της Περιφέρειάς  μας  και ειδικότερα:  
 Καλύπτει την συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών φορέων  της περιφέρειας  
 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  της εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.500 ευρώ από την  Περιφέρεια  Α.Μ.Θ.  δια  
της Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριμνας  της  Π.Ε. Ξάνθης  για το έργο “Διοργάνωση της 
ΠΕ Ξάνθης «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΓΑΠΗΣ»”.  
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 διάθεση πίστωσης ποσού 3.500 ευρώ από την  Περιφέρεια  Α.Μ.Θ.  δια  της 
Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριμνας  της  Π.Ε. Ξάνθης  για το έργο “Διοργάνωση της 
ΠΕ Ξάνθης «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΓΑΠΗΣ»”.  
 
Λευκό δήλωσαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος και Εξακουστός 
Κωνσταντίνος. 
Παρών δήλωσε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος.  

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  873/2022. 

 
                        
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

                    ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   

ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
                   ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                    ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
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