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Του  Πρακτικού αριθ. 27/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης 725/2021 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την  έγκριση  εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης «Πρόγραμμα δράσεων  Πολιτιστικού και Συνεδριακού 
Κέντρου Κομοτηνής 2021», Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2021 προϋπολογισμού 
7,000,00 ευρώ , ΚΕ 210011003, ΚΑΕ 0072.0844.0002. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
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 310341/5117/9-11-2021 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) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 725: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: Γ/ΟΙΚ/2074/01-11-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη 
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 Π.Δ 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 αρθρ. 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 Οδηγίας 
2011/85/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 υπ’ αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) σχετική εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες και παροχή οδηγιών» 
6. Tις 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 αρ. πρωτ. 63519/911/5.2.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «1η εσωτερική εγκύκλιος ένταξης, διαχείρισης και 
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παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σ’ όλη την ΠΑΜΘ, τα οποία εντάσσονται στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΠΑΜΘ και στα ετήσια προγράμματα δράσης» 
8. Το αρ. πρωτ. 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 υπ’ αριθμ. 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 αριθ. πρωτ. οικ. 464/30-1-2019 Εγκύκλιο αρ. 3 του Γεν. Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. « Έγκριση δαπανών απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ» 
11. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 4476/25-9-2019 Εγκύκλιο του Γεν. Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Σχετικά με την εξειδίκευση των πιστώσεων» 
12. Το με αριθ. πρωτ. οικ.3482/23-8-2017 έγγραφο της Εκτελεστικής Γραμματέως με θέμα «Οδηγίες 
δημοσιότητας δαπανών απευθείας ανάθεσης» 
13. Την υπ’ αριθ. 156/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
«Συγκρότηση Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου και ορισμός των μελών τους» όπως 
τροποποιήθηκε με τις  αποφάσεις  171/2014, 10/2016 και την υπ’ αριθμ. 182/2016 (πρ.12/2016) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 3197/Β’/5.10.2016 και ΑΔΑ:773Α7ΛΒ-ΚΞ3)      
«Τροποποίηση των αρ. 156/2014, 171/2014 και 10/2016 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Α.Μ.Θ.» 
14. 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)  
15. Το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 όπως αυτό τροποποιεί το άρθρ. 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)  
16. Την υπ’ αριθμ. 104/01-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. «Εκλογή μελών της 
οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 
17. Την αρ. πρωτ. οικ.4162/3-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών 
στην ΠΑΜΘ» 
18. Την αριθμ. οικ 1327/30-3-2016 (ΦΕΚ 1026/Β’/13-4-2016) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους  προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων 
και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» (ιδιαίτερα το άρθρο 50 αυτής) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΔ : οικ. 4099/14-6-2018 (ΦΕΚ 2696/Β’/2018) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  
19. Την υπ’ αριθμ. 23/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. «Έγκριση για λύση της από 
06-02-2019 σύμβασης χρησιδανείου που συνήφθη μεταξύ της ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. και της πρ. Νομαρχίας 
Ροδόπης για την κατασκευή και λειτουργία του «Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής» και 
τρόπος λειτουργίας του».  
20. Την υπ’ αρ. 226/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. «Έγκριση ετήσιου 
προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2021» (ΑΔΑ : 
ΨΕ017ΛΒ-Β9Ω)  
21. Την υπ αριθ 126/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ «Έγκριση τροποποίησης 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΑΜΘ 2021» 
22. Το γεγονός ότι το έργο – η εν θέματι δράση - εντάσσεται στον Κ.Ε.: 210011003 και υπάρχουν οι 
σχετικές πιστώσεις στο στον κωδικό εξόδου 0072.0844.0002. 
 
23. Τα παρακάτω στοιχεία της δράσης – έργου :  
Σκοπός του έργου – δράσης είναι η πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων πολιτισμού – τουρισμού, 
μεμονωμένων ή με την μορφή φεστιβάλ, και εορταστικών εκδηλώσεων, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό 
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Κέντρο Κομοτηνής, τόσο υπό την αιγίδα της ΠΑΜΘ όσο και με την φιλοξενία δράσεων άλλων φορέων 
δημοσίων και ιδιωτικών.    
Στόχος του έργου – δράσης είναι η προαγωγή των κοινωνικών, πολιτικών, πνευματικών και οικονομικών 
συμφερόντων των πολιτών και η συμβολή στην ενεργό συμμετοχή τους για την προαγωγή των 
δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  
 
Σύνδεση της δράσης με τους σκοπούς της Περιφέρειας: Σύμφωνα με την παράγραφο 19 του Τομέα Δ. 
Απασχόλησης – Εμπορίου – Τουρισμού του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 στις αρμοδιότητες της 
Περιφέρειας περιλαμβάνεται η κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για  
την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους Δήμους της 
Περιφέρειας.  
 
Καλυπτόμενες ανάγκες - αναγκαιότητα έργου - δράσης: Το έργο - δράση κρίνεται αναγκαίο προκειμένου 
το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Κομοτηνής να καταστεί πόλος έλξης τουριστών – επισκεπτών και 
εργαλείο ανάπτυξης και να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και 
επισκεψιμότητας της περιοχής. 
 
Χωροθέτηση / Υλοποίηση της δράσης - έργου: Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Κομοτηνή   
Χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της δράσης: Νοέμβριος 2021. 
Σκοπιμότητα προτεινόμενου έργου – δράσης: Προσέλκυση  τουριστών – επισκεπτών στην Περιφέρεια 
Α.Μ.Θ. / Π.Ε. Ροδόπης, προβολή και ανάδειξη του προϊόντος της περιοχής, προαγωγή των κοινωνικών, 
πολιτικών, πνευματικών και οικονομικών συμφερόντων των πολιτών.  
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Αναβάθμιση και ενίσχυση της θέσης του τουριστικού – πολιτιστικού 
προϊόντος της περιοχής στην εγχώρια / διεθνή αγορά, προώθηση – ανάδειξη αυτού του προϊόντος, 
δημιουργία πόλου έλξης στην περιοχή. 
Περιγραφή δράσης  
Η αναλυτική περιγραφή της δράσης και οι επιμέρους δράσεις και δαπάνες αυτής παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί. 
 

Περιγραφή επιμέρους δράσεων – δαπανών   Ποσότητα /Είδος 
- Τιμή σε ευρώ 

Σύνολο αξίας 
σε ευρώ με 

ΦΠΑ 
Τales of x cities: 
Το Tale of X Cities είναι ένα ετήσιο υβριδικό Φεστιβάλ που 
πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 
12 πόλεις της Βορείου  Ελλάδας και στο διαδίκτυο, και είναι το 
αποτέλεσμα της 
συνεργασίας περισσότερων από 20 φορέων απ’όλη την περιοχή. 
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Goethe-Institut 
Thessaloniki στο πλαίσιο του προγράμματος Αριστείας του 
Goethe-Institut “Common Lab”, υπό την καλλιτεχνική 
διεύθυνση της ArtBOX, και σε συνεργασία με την ΔΕΘ-
HELEXPO. 
Ολοκληρώνεται με 1 Ετήσιο Φεστιβάλ που παρουσιάζεται σε 
φυσικούς χώρους στις συμμετέχουσες πόλεις. 
 

  

Επιμέρους δράση 1 : Γραφιστική επιμέλεια και οπτική επικοινωνία  2.000,00 
Επιμέρους δράση 2 : Σχεδιασμός και απεγκατάσταση  σήμανσης 
και σκηνικού στούντιο 
 

 2.000,00 

Επιμέρους δράση 3 : Υπηρεσίες after live broadcasting – 
Eπεξεργασία video  
 

 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  5.000,00€ 
Πρόγραμμα: Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έτους 2021  
 
Φορέας υλοποίησης:  Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ  
Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 0072.0844.0002  
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Κωδικός Δράσης: 210011003 
Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV:  79952100-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων) 
Τρόπος εκτέλεσης της δράσης: Εφαρμογή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης – απευθείας 
ανάθεση - σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓEIΤΑΙ 
 

την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης «Πρόγραμμα δράσεων  Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής 
2021», Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2021, ΚΕ 210011003, πηγή 
χρηματοδότησης ΚΑΠ Λειτουργικά, ΚΑΕ 0072.0844.0002, 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. Ροδόπης «Πρόγραμμα δράσεων  Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής 
2021», Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2021, ΚΕ 210011003, πηγή 
χρηματοδότησης ΚΑΠ Λειτουργικά, ΚΑΕ 0072.0844.0002, όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω.  
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  725/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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