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

Αριθ. Απόφασης 874/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης & εξειδίκευσης της πολιτιστικής εκδήλωσης 
«5η Χορωδιακή Συνάντηση Παραδοσιακής και Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής», με τον φορέα  «Ποντιακός 
Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυροβάτου ‘’ΤΟ ΚΑΡΣ’’», διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. 
Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, διαγωνισμοί), προϋπολογισμού 1.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

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 δεύτερου εκτός ημερησίας 
διάταξης θέματος.   
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 874: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.342519/3885/15-11-2022 έγγραφο της 
έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Σχετικά: 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 186, παρ.ΙΙ, τομέας Η.Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού και του άρθρου 
100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
2. Οι διατάξεις των άρθρων 27 & 28, του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Την υπ’αριθμ.Δ.Δ.οικ.4697/09-10-2019 (ΦΕΚ 4064/τ.Β΄/07-11-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων 
και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στους Περιφερειακούς 
Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 
4. Την υπό στοιχεία Δ.Δ.οικ.366784/5908/28-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης, «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
1125). 
5. Την υπ’αριθμ.Δ.Δ.οικ.1327/2016 (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, συμπληρώθηκε και ισχύει, 
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με τις υπ’αριθμ.ΔΔ:οικ.4099/2018 (ΦΕΚ 2696/09-07-2018) και ΔΔ:οικ.2674/2021 (ΦΕΚ 2532/14-06-2021) 
σχετικές αποφάσεις του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 
6. 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». 
7. 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». 
8. Tις διατάξεις της υπ’αριθμ.75555/289 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2336/τ.Β΄/10-07-2017) 
«Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως 
υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, του άρθρου 6, παρ.2, 
εδάφιο β΄, του ν.4412/2016». 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 6, του Ν.4782/2021, που αφορά στην καταχώρηση δεδομένων στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και του σχετικού άρθρου 5 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ. 
10. 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». 
11. To υπ’ αριθμ. Α.Π.: 291790/548/29-09-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Α.Μ.Θ.  «Διευκρινήσεις σχετικά με τις δαπάνες διοργάνωσης – συνδιοργάνωσης 
πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων και συνεδρίων», η οποία καταργεί κάθε όμοια προηγούμενη 
12. Το υπ’ αριθμ. 258390/2977/11-10-2021 έγγραφό μας «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, για την υποβολή προτάσεων συνδιοργάνωσης στον πολιτιστικό, 
αθλητικό και κοινωνικό τομέα, έτους 2022», με τις σχετικές επισημάνσεις και υποχρεώσεις. 
13. Η υπ’αριθμ. 108/25-08-2022 (ΑΔΑ : ΩΥΘ17ΛΒ – Γ71) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «Τροποποίηση Προγράμματος Δράσης ΠΑΜΘ έτους 2022». 
14. Το Α.Π. : 133974/1657/30.09.2022 έγγραφό μας «Ενημέρωση για τη συμμετοχή και συνδιοργάνωση 
της πολιτιστικής εκδήλωσης υπό τον τίτλο «5η ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» με την Π.Ε. Δράμας», που αφορά σε σχετικές απαιτούμενες 
ενέργειες των φορέων συνδιοργάνωσης, καθώς και σχετικές προϋποθέσεις/επιφυλάξεις για την εκδήλωση. 
15. Η Α.Π. : 133974/1657/11.05.2022 (πρωτ. υπηρεσίας) αίτηση του φορέα με την επωνυμία 
«ΠΟΝΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ‘’ΤΟ ΚΑΡΣ’’» «Αίτηση συμμετοχής και 
συνδιοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων». 
16. Το από 03-11-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) του φορέα με την επωνυμία «ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ‘’ΤΟ ΚΑΡΣ’’», για την αποστολή των ελλιπή δικαιολογητικών. 
17. Η από 15-11-2022 (Α.Π. : οικ.341523/3877/15.11.2022, ΑΔΑΜ : 22REQ011600935) υπογεγραμμένη 
έγκριση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας (βάσει κωδικολογίου cpv), προκειμένου να εκδοθεί 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση της απαιτούμενης πίστωσης. 
18. Το γεγονός ότι το έργο εντάσσεται στον ΑΞΟΝΑ: 2 «Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Πολιτισμός, 
Αθλητισμός», ΜΕΤΡΟ: 2.2. «Πολιτισμός – Αθλητισμός», Κ.Ε.: 220811018, με ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: τη 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και τη 
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, διαγωνισμοί). 
 
ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ : 
Το Σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ‘’ΤΟ 
ΚΑΡΣ’’», το οποίο συστάθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 03/1979 του απόφασης Πρωτοδικείου Δράμας, έχει 
ως έδρα την Τοπική Κοινότητα Μαυροβάτου του Δήμου Δράμας και σύμφωνα με τις καταστατικές του 
διατάξεις, έχει ως βασικό σκοπό, τη διατήρηση και τη διάδοση των τοπικών παραδόσεων, των ηθών και 
των εθίμων, την πολιτιστική καλλιέργεια της τοπική κοινωνίας και των μελών του, καθώς επίσης την 
ενίσχυση, προώθηση και ανάπτυξη κάθε πνευματικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής προσπάθειας στην 
περιοχή. 
Η υλοποίηση των σκοπών του δύναται μέσα από τη συνδιοργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών, 
εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων.  
Η εκδήλωση για την οποία το σωματείο αιτείται της συνδιοργάνωσης με την Περιφερειακή Ενότητα 
Δράμας, φέρει τον τίτλο «5η ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ» και αφορά σε πολιτιστική εκδήλωση ευρείας απήχησης, με στόχο την ανάδειξη της 
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πολιτιστικής  δημιουργίας και έκφρασης. Στο πλαίσιο αυτό, στοιχεία ηθών και εθίμων, λόγου, 
παραδοσιακής και έντεχνης ελληνικής μουσικής από διάφορες περιοχές της Ελλάδας θα εμπλουτίσουν, θα 
αναδείξουν και θα ενισχύσουν το πολιτιστικό γίγνεσθαι, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα της ζωής των 
πολιτών και συμβάλλοντας στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.  
Η παραπάνω σχετική εκδήλωση, η οποία ενσωματώνει ενδιαφέροντα στοιχεία και δεδομένα, χρήσιμα και 
ωφέλιμα για την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, είναι συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (4.000,00 €) με το Φ.Π.Α. και θα διεξαχθεί στο χώρο του Δημοτικό Ωδείο Δράμας, του Δήμου 
Δράμας, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, τη χρονική περίοδο 10 Δεκεμβρίου 2022. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη, η αξιοποίηση, η ενίσχυση και η ανάπτυξη του τοπικού πολιτιστικού 
κεφαλαίου, μέσω πράξεων και προγραμμάτων υπερτοπικής σημασίας, με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου 
και φορέων. 
 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ : 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης υπό τον τίτλο «5η ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» η οποία είναι ενταγμένη στο ετήσιο 
πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας, το προτεινόμενο έργο που αφορά στην προμήθεια σχετικών και 
αναγκαίων στοιχείων για την υλοποίηση της εκδήλωσης (Έντυπο υλικό), θα διασφαλίσει τη γνωστοποίηση 
των προτεινόμενων πράξεων, θα ενισχύσει τη συμμετοχικότητα στην όλη διαδικασία, θα εξασφαλίσει την 
ποιότητα και την ανταποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών 
προδιαγραφών και θα δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν προστιθέμενη 
αξία στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 
Η ως άνω προσπάθεια δεν εξυπηρετεί άμεσα τη λειτουργική δραστηριότητα της Περιφέρειας αλλά συντελεί 
στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές 
καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο Ν.3852/2010 και ειδικότερα : 
 Καλύπτει την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση  
       της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της διάδοσής της στις μελλοντικές γενιές. 
 Είναι ενταγμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
 Εναρμονίζεται με τους γενικότερους κανόνες εθιμοτυπίας. 
 Εντάσσεται στην υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, 
καθώς προβλέπεται η συμμετοχή πλήθους κόσμου, ενώ η διάδοση των αποτελεσμάτων της, φέρει 
στοιχεία υπερτοπικής προσέγγισης, μέσα από σχετικές δράσεις δημοσιότητας. 
 
Επίσης η ως άνω προσέγγιση κρίνεται επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για την επιτυχία της 
εκδήλωσης, καθώς συνδέεται άμεσα με την ορθή διεκπεραίωσή της και με τη διασφάλιση εκείνων των 
προδιαγραφών, για τη βέλτιστη απόδοση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Περαιτέρω δε επιδίωξη της όλης προσπάθειας αποτελεί η προσέγγιση στην αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της αρχής 
της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας,  ενώ το συνολικό κόστος της 
εκδήλωσης (4.000,00 € με το Φ.Π.Α.) είναι πολλαπλάσιο από το αιτηθέν ποσό, όπως αυτό αναλυτικά 
τεκμηριώνεται στην παρούσα εισήγηση. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
Στόχοι του έργου αποτελούν η ενίσχυση της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής της τοπικής κοινωνίας και 
η τόνωση της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Ειδικότερα η όλη προσπάθεια θα συμβάλλει : 
 Στην ανάδειξη των αγαθών (υλικών ή άυλων), της πολιτιστικής δημιουργίας και παραγωγής. 
 Στην ενίσχυση της μελλοντικής ανάπτυξης, καθώς συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά, τη    
       συλλογική μνήμη της περιοχής και του κοινωνικού συνόλου 
 Στην ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού, ως στοιχείο δημιουργικότητας, με τη συμμετοχή στη  
       διαδικασία της πολιτιστικής παραγωγής. 
 Στην ανάδειξη, διαφύλαξη, ενίσχυση και αξιοποίηση βασικών αρχών της πολιτιστικής μας    
        κληρονομιάς. 
 Στην άρση των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, με την ενίσχυση  
       της συμμετοχικότητας και την ενθάρρυνση της συλλογικής πρωτοβουλίας 
 Στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, με την ενεργοποίηση όλων των παραγωγικών και  
       δημιουργικών δυνάμεων της περιοχής 
 Στην εξασφάλιση της συμμετοχικότητας 
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ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
Δημοτικό Ωδείο Δράμας, του Δήμου Δράμας, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  
Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  
19:30 μ.μ. : Τελετή έναρξης των εκδηλώσεων. 
 Γυναικεία και παιδική χορωδία Ηπειρωτικού Συλλόγου Κέρκυρας 
 Χορωδία Ομίλου Σερρών Ορφέας 
 Χορωδία συλλόγου Γυναικών Σιάτιστας Κοζάνης 
 Χορωδία Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου Μαυροβάτου «ΤΟ ΚΑΡΣ» 
 21:00 μ.μ. : Τελετή λήξης των εκδηλώσεων 
1. Ειδικός Φορέας : 01.072 
2. Κ.Α.Ε. : 0844.0001 (Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης) 
3. Οικονομικό Έτος : 2022 
4. Κωδικός ένταξης δράσης : 220811018 
5. Ημερομηνία εκδήλωσης  : 10 Δεκεμβρίου 2022 
6. Εγκεκριμένη πίστωση  : 1.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) 
7. Είδος δαπάνης   : Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα (1.500,00 €) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

Όπως αυτός προτείνεται και περιγράφεται, στην υποβληθείσα αίτηση του φορέα συνδιοργάνωσης. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 4.000,00 € 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ (€) 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. 1.500,00 € 

 
Ιδία συμμετοχή 
(κύριος διοργανωτής) 

1.500,00 € 

 Συνδιοργανωτής φορέας 1.000,00 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ Φ.Π.Α. (€) 

1 
Έντυπο υλικό και συναφή  
προϊόντα 

254 τεμ. 1.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  1.500,00 € 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ : 
1. Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα : 
 

Ποσότητα   : 254 τεμάχια 
Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α.   : 806,45 € 
Συνολική τιμή με Φ.Π.Α.   : 1.500,00 € 
CPV   : 22000000-0 
Προδιαγραφές Δαπάνης   :  

 50 τεμ. ΑΦΙΣΕΣ, διαστάσεων 30Χ42 εκ., δημιουργικό, 
μιας όψης, χαρτί 135gr/illustration ή velvet, τετραχρωμία. 
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 50 τεμ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  μίας σελίδας, διαστάσεων 
10Χ20 εκ., δημιουργικό, χαρτί 300gr /velet/τετραχρωμία/ 
μιας όψης. 
 200 τεμ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, δίπτυχο, διαστάσεων 
22Χ11 εκ., δημιουργικό, χαρτί 300gr /velet/τετραχρωμία. 
 4 τεμ. BANNER, διαστάσεων 1Χ2 μ., δημιουργικό, 
μονής όψης, οριζόντιο, τετραχρωμία/ανεξίτηλα χρώματα, 
τοποθέτηση, αποξήλωση. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  

Την έγκριση υλοποίησης και εξειδίκευσης της δράσης υπό τον τίτλο «5η ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», με τον φορέα  «Ποντιακός Πολιτιστικός 
Σύλλογος Μαυροβάτου ‘’ΤΟ ΚΑΡΣ’’», προϋπολογισμού 1.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με Ε.Φ.: 01.072, Κ.Α.Ε.: 
0844.0001 του Άξονα Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.2. και Κ.Ε.: 220811018, διά της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και της Διεύθυνσης Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, διαγωνισμοί) με την επιφύλαξη των 
ανωτέρω σχετικών, καθώς και των απαιτούμενων σχετικών με την εκδήλωση (άδειες, σχετικές εγκρίσεις, 
τα κατά περίπτωση ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα κ.ά.). 
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 υλοποίηση και εξειδίκευση της δράσης υπό τον τίτλο «5η ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», με τον φορέα  «Ποντιακός Πολιτιστικός 
Σύλλογος Μαυροβάτου ‘’ΤΟ ΚΑΡΣ’’», προϋπολογισμού 1.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με Ε.Φ.: 01.072, Κ.Α.Ε.: 
0844.0001 του Άξονα Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.2. και Κ.Ε.: 220811018, διά της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και της Διεύθυνσης Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, διαγωνισμοί) με την επιφύλαξη των 
ανωτέρω σχετικών, καθώς και των απαιτούμενων σχετικών με την εκδήλωση (άδειες, σχετικές εγκρίσεις, 
τα κατά περίπτωση ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα κ.ά.). 
 
Παρών δήλωσαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, Εξακουστός Κωνσταντίνος 
και Αργυρίου Νικόλαος.  
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  874/2022. 

 
 
                        
                     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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