
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

Του  Πρακτικού αριθ.   33/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης  474 /2011 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με φορείς της Αλεξ/πολης εκδήλωσης 
προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη. 
 
 Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  13 Οκτωβρίου 2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 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) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  2)  Δημήτριος 
Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος   3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος         
5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  
  Απόντες ήταν: οι κ. κ.  1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος,  οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 474 : Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 6273/27-9-
2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  Ο Μίκης Θεοδωράκης αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, αλλά και μία από τις πιο οικείες φυσιογνωμίες 
στην ελληνική δημόσια ζωή. Η μορφή και το έργο του μουσικού, πολιτικού, αγωνιστή και πατριώτη 
διανύουν και συνοδεύουν μισό αιώνα ελληνικής ιστορίας. Η μουσική του αγαπήθηκε από όλους τους 
Έλληνες, αλλά και τους ξένους, από τους διανοούμενους, αλλά και τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Το 
έργο του, διεθνώς αναγνωρισμένο, επηρεάζει την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής και τον κατατάσσει 
στους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της μεταπολεμικής περιόδου.  
   Τον ελάχιστο φόρο τιμής για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη καλείται να αποτίσει η κοινωνία της Θράκης 
μέσα από μία εκδήλωση – αφιέρωμα στο μεγάλο μουσικοσυνθέτη. Την εκδήλωση θα συνδιοργανώσουν 
η Π.Ε. Έβρου, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Δημοτικό Ωδείο, η Ιερά Μητρόπολη, το Εθνολογικό 
Μουσείο Θράκης και το 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης «Δόμνα Βισβίζη». Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί προς το τέλος Οκτωβρίου (20-24/10/2011). Ο Μίκης Θεοδωράκης θα έρθει στην 
Αλεξανδρούπολη, θα επισκεφτεί το 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης «Δόμνα Βισβίζη» και θα μιλήσει με 
τους μαθητές. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση προς τιμή του στο Δημοτικό  Θέατρο της 
πόλης, με ομιλίες και συναυλία από την Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου Θράκης. 
    Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. οφείλει να στηρίζει τέτοιου είδους διοργανώσεις με αδιαμφισβήτητο πολιτιστικό 
και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που φέρνουν τη νέα γενιά κοντά σε μεγάλους Έλληνες δημιουργούς, που 
με το έργο τους έχουν κάνει διάσημη τη χώρα μας και περήφανους τους πολίτες της. 
Βάσει όλων των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία σας σε θέματα που προάγουν τον 
πολιτισμό, η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης εκδήλωσης που αφορά την αμοιβή της 
Ορχήστρας Δωματίου Θράκης και άλλες επιλέξιμες δαπάνες που θα προκύψουν με το ποσό των 
5.000€. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001, που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το 
έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011».  

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά) 
 

Απορρίπτει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με φορείς της Αλεξ/πολης εκδήλωσης προς τιμήν του Μίκη 
Θεοδωράκη και την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης εκδήλωσης που αφορά την 
αμοιβή της Ορχήστρας Δωματίου Θράκης και άλλες επιλέξιμες δαπάνες που θα προκύψουν με το ποσό 
των 5.000€, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 

ΑΔΑ: 45ΟΥ7ΛΒ-ΝΡΑ



του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001, που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «Έργα 
Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011».  
 
Μειοψήφησε το μέλος Σταύρος Καβαρατζής , ο οποίος ψήφισε κατά. 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 474/2011. 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΣΜΑΡΩ  ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 
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