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

Αριθ. Απόφασης 727/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης του πίνακα δαπανών, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης της  Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. με τίτλο <<4ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ-ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ>>σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 9899,ΚΕ214102004. 

 
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 727: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 
Κοιν. Μέριμνας της Π. Ε. Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 301046/2005/01-11-2021 έγγραφό της, 
έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής  τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
2. Του ΠΔ144/10 (ΦΕΚ 237 Α/27-12-2010) : Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. 
3. Του Ν.2362/95(ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και 
άλλες διατάξεις. 
4. Του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012, όπως αυτό τροποποιεί το αρθ. 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών» 
5. Την 205/πρακ13/26-8-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ’’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 
6. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
7. Το υπ’αριθμ.ΔΔοικ.6297/12-11-2014 έγγραφο «Λειτουργία και διαδικασίες επικοινωνίας Επιτροπής 
Ανάπτυξης ΠΑΜΘ με υπηρεσίες» 
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» και την υπ’ αριθ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) σχετική του Υπουργείου 
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Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και 
παροχή οδηγιών». 
9. Τις αριθ. α) 1327/30.03.2016 (ΦΕΚ 1026//Β’/13.04.2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με Εντολή 
Περιφερειάρχη», στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 
Π.Α.Μ.Θ. & β) 4099/14.06.2018 (ΦΕΚ 2696//Β’/09.07.2018) τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με Εντολή 
Περιφερειάρχη», στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 
Π.Α.Μ.Θ. 
10. 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» 
11. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147/τΑ'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»   
12. 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»   
13. Τις αριθ.203 και 226/2020 απόφασεις  του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. που αφορά στην 
έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 
2021. 
14. Τα παρακάτω στοιχεία. 
 
Το Παιδικό Φεστιβάλ είναι θεματικός κύκλος εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης 
αφιερωμένος στα μικρά παιδιά ,επιστρέφει και θα διεξαχθεί στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2021 στο Μέγαρο 
Μουσικής Κομοτηνής. Το διήμερο εκδηλώσεων περιλαμβάνει παραστάσεις συναφείς με το Πνεύμα των 
Χριστουγέννων.           
 
Σκοπός της δράσης: Η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της αναπτύσσει 
σειρά εκδηλώσεων και δράσεων, με στόχο πάντα την κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη, την παιδεία, την 
προαγωγή της δημιουργικής έκφρασης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, η άρση των στερεοτύπων, των 
προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, με την ενίσχυση της συμμετοχικότητας και την 
ενθάρρυνση της συλλογικής πρωτοβουλίας.  
 
Τόπος Υλοποίησης: Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης -Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Κομοτηνής 
(Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής). 
 
Ημερομηνία Υλοποίησης της δράσης: 3 & 4 Δεκεμβρίου 2021 
Η παραπάνω δράση είναι συνολικού προϋπολογισμού Δεκαεννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Πενήντα ευρώ 
(19.950,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και οι υποδράσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Περιγραφή Δράσης - Δαπάνης  Ποσότητα / 
Είδος –Τιμή   σε 
ευρώ 

Σύνολο αξίας 
σε ευρώ 
(με ΦΠΑ) 

1η Ημέρα- Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 
11:00 π.μ.  
Παράσταση αφήγησης ΑΜΕΑ 
1. Για ανθρώπους με νοητική υστέρηση 
Ο Κουτσοκοκοράκος  
2. για ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες, προβλήματα όρασης 
κ.α. 
Τι είναι ένα δώρο; 
18:30 
Ιστορίες και παραμύθια του Δωδεκαημέρου 
Χριστουγεννιάτικες ιστορίες και  παραμύθια από όλο τον 
κόσμο... Για μικρούς και μεγάλους  
2η Ημέρα 4 Δεκεμβρίου 2021 
11:00  
Βιωματικό εργαστήρι παιδαγωγικής και παραμυθιού Πιστεύω 
στον Άη –Βασίλη 
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Συμβάλλοντας έτσι και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  στην προσπάθεια αυτή, η οποία 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και στο πλαίσιο της 
τόνωσης της Παιδικής έκφρασης και της συμμετοχής των παιδιών στην πολιτιστική ανάπτυξη της  Π.Ε 
ΡΟΔΟΠΗΣ και λαμβάνοντας υπόψη τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 
 
Κατόπιν η Υπηρεσία, 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης του πίνακα δαπανών, ύψους μέχρι του ποσού των Δεκαεννέα 
Χιλιάδων Εννιακοσίων Πενήντα ευρώ (19.950,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  σύμφωνα με τον 
παραπάνω πίνακα, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης, Διοργάνωση και Υλοποίηση της δράσης <<4ο 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΒΑΛ-ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ>> που θα υλοποιηθεί το διήμερο 3-4 Δεκεμβρίου 2021 
στο Μέγαρο Μουσικής στην Κομοτηνή  σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 9899, με προϋπολογισμό και πίστωση 19.950,00€ του Άξονα 
2  Μέτρο 2.2 και Κωδικό Δράσης 214102004. 
 
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 της πίστωσης του πίνακα δαπανών, ύψους μέχρι του ποσού των Δεκαεννέα 
Χιλιάδων Εννιακοσίων Πενήντα ευρώ (19.950,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον 
παραπάνω πίνακα, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης, Διοργάνωση και Υλοποίηση της δράσης <<4ο 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΒΑΛ-ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ>> που θα υλοποιηθεί το διήμερο 3-4 Δεκεμβρίου 2021 
στο Μέγαρο Μουσικής στην Κομοτηνή  σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 9899, με προϋπολογισμό και πίστωση 19.950,00€ του Άξονα 
2  Μέτρο 2.2 και Κωδικό Δράσης 214102004. 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και  
Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά και Χατζηπέμου Χρήστος, ψηφίζοντας κατά.  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα πνευματικά δικαιώματα + τεχνική 
κάλυψη + αμοιβές συντελεστών + όλες οι νόμιμες ασφαλιστικές 
εισφορές + έξοδα μεταφοράς  + διατροφή &  διαμονή για 2 μέρες 

Ένας Παραμυθάς 
+ δύο μουσικοί   
 

6.800,00€ 
   
    
 

2η Ημέρα 4 Δεκεμβρίου 2021 
19:00 – 20:30 
Τα Χριστούγεννα του ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ 
Του ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΙΚΕΝΣ, σε διασκευή Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
«Μπορούμε να διατηρήσουμε την καλοσύνη μας μέσα σ’ έναν 
άδικο κόσμο;» 

 
 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα πνευματικά δικαιώματα + πλήρης 
τεχνική κάλυψη + αμοιβές ηθοποιών συντελεστών (10 άτομα) + όλες 
οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές + έξοδα μεταφοράς  + διατροφή &  
διαμονή για 1 μέρα 

 
10 ηθοποιοί & 
συντελεστές 
 

 
6.800,00€ 
 
 
 

Βιντεοσκόπηση, φωτογραφική κάλυψη   όλων των δράσεων  
Παραδοτέο : Παράδοση μονταρισμένου υλικού με μουσική επένδυση 
(video). Παράδοση επιλεγμένων φωτογραφιών σε εξωτερικό σκληρό 
δίσκο. 

Λήψη πλάνων & 
φωτογραφική 
κάλυψη 2 ημερών 

 
1.750,00€ 
 

Σχεδιασμός και εκτύπωση εντύπων 
 Πρόγραμμα – Πρόσκληση διπλής όψης 4χρωμία, 130gr, A5  
 bannerς roll up με μηχανισμό διαστάσεων (2μ x 0.80μ) 
  

 
 5000 τμχ 
 2 τμχ 

 
450,00€ 
 

Διαφημιστική προβολή σε μέσα ιστοσελίδες και Social Media  
 

1.500,00€ 

Αμοιβή Αναδόχου   2.650,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ  19.950,00€ 
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Τα τρία πρώτα μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, διότι έπειτα από έρευνα που υλοποιήσαμε, 
το κόστος της εν λόγω δράσης είναι υπερβολικά υψηλό, σε σχέση με αντίστοιχες δράσεις». 
 
Ο κ. Χατζηπέμου Χρήστος ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: Στην Υπηρεσία υπέβαλα τα παρακάτω ερωτήματα: 
«Επειδή οι δράσεις αυτές μοιάζει να ταιριάζουν περισσότερο με την σκηνή του ΡΕΞ παρά με αυτή του 
Μεγάρου Μουσικής, παρακαλώ να μας ενημερώσετε από τώρα ποιοι είναι οι συντελεστές αυτών των 
παραστάσεων και που έχουν παρουσιαστεί οι εκδηλώσεις αυτές με αυτές τις τιμές». Φυσικά δεν πήρα 
καμία απάντηση γιατί απλά πρόκειται για τον απόλυτο ευτελισμό του Μεγάρου Μουσικής με τη φιλοξενία 
μάλλον φτηνιάρικων παραγωγών που βρίσκουν έδαφος μόνο περιοδεύοντας στην επαρχία. Δεν μπορεί οι 
δύο παραστάσεις του «Γαργαληστή» που παίζεται στη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο να κοστίζουν 4.712 
€ (ασχέτως αν επίσης ταιριάζει περισσότερο στη σκηνή του ΡΕΞ) ενώ οι επιλογές της ΠΕ Ροδόπης (τις 
οποίες και να τις ψάχνει κανείς στο διαδίκτυο δεν τις βρίσκει) να κοστίζουν ο κούκος… αηδόνι! Κάποιος 
πρέπει να προστατέψει το Μέγαρο Μουσικής αλλά και τον προϋπολογισμό, από αυτές τις …αρπαχτές της 
ΠΕ Ροδόπης». 

 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  727/2021. 
 

                         
                    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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