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Του  Πρακτικού αριθ. 43/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 811/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση - εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης «Επετειακές 
Εκδηλώσεις έτους 2022», Μουσική παράσταση «100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή - Στη μια 
φωτιά άλλη φωτιά, στον πόνο άλλος πόνος…» με τις Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή στο Πολιτιστικό και 
Συνεδριακό Κέντρο - Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.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 η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ύστερα από την 
ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/308859/4192/21-10-2022 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) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 6) Ζιμπίδης 
Γεώργιος μέλος και 7) Αργυρίου Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Κουρτίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 2) 
Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 4) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος, 5) 
Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και 6) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εφτά μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Κατά την συζήτηση του 13ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος. 
 
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 ημερήσιας διάταξης 
θέματος.  
 
Απόφαση 811: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 319551/1765/24-10-2022 έγγραφο 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 τα 
άρθρα 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. Τις 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. 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) 
11. Το με αριθ. πρωτ. οικ.3482/23-8-2017 έγγραφο της Εκτελεστικής Γραμματέως με θέμα «Οδηγίες 
δημοσιότητας δαπανών απευθείας ανάθεσης» 
12. Η Εσωτερική Εγκύκλιος αριθ. 5 του Γεν Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με 
θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με τις δαπάνες διοργάνωσης – συνδιοργάνωσης πολιτιστικών, αθλητικών, 
εκδηλώσεων και συνεδρίων».   
13. Την αριθμ. οικ 4697/9-10-2019 (ΦΕΚ 4064/Β’/07-11-2019)Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων 
πράξεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί 
Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης»    
14. 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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
10.Την αρ. 240/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ «Έγκριση ετήσιου προγράμματος 
δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2022» και τις τροποποιήσεις αυτής 
11. Το γεγονός ότι το έργο εντάσσεται στον ΚΕ 220002009 και υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις στον ΚΑΕ 
9899. 
12. Την ανάγκη διοργάνωσης εκδηλώσεων, φεστιβάλ κλπ, με σκοπό την προβολή της Περιφέρειας ΑΜΘ 
και με άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
13.Την ανάγκη εξειδίκευσης της δράσης «Επετειακές Εκδηλώσεις έτους 2022», Μουσική παράσταση 
«100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - Στη μια φωτιά άλλη φωτιά, στον πόνο άλλος 
πόνος…» με τις Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Κομοτηνής – 
Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίησή της  
14. Τα παρακάτω στοιχεία: 
           
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 
Περιγραφή του έργου: Μουσική παράσταση εμπνευσμένη και αφιερωμένη σε μια επέτειο – σταθμό στη 
διαχρονική πορεία του ελληνισμού, τη Μικρασιατική Καταστροφή. Κύριες συνιστώσες της αποτελούν 
τραγούδια, μελωδίες και ιστορίες που αντικατοπτρίζουν το ύφος και το ηχόχρωμα της θρυλικής Μικράς 
Ασίας. 
Ρεμπέτικα, μπάλοι, ζεϊμπέκικα, καρσιλαμάδες και τσιφτετέλια, οθωμανικοί και βυζαντινοί αμανέδες, 
τραγούδια με επιδράσεις από τη βαλκανική μουσική, τούρκικα αλλά και δυτικότροπα τραγούδια 
ανακαλύπτουν, αποκαλύπτουν και συνθέτουν στοιχεία από την ιστορία ενός τόπου που άφησε ανεξίτηλη 
τη σφραγίδα του στις μνήμες ολόκληρου του ελληνισμού και που μετασχημάτισε, και συνεχίζει να 
μετασχηματίζει, τον πόνο και την απώλεια σε ζωντανή καλλιτεχνική δημιουργία. 
Συντελεστές της μουσικής παράστασης: 
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ελένη & Σουζάνα Βουγιουκλή 
Ερμηνεία - performing: Ελένη & Σουζάνα Βουγιουκλή 
Οι μουσικοί επί σκηνής θα είναι 5 (συμπεριλαμβανομένων της Ελένης και Σουζάνας Βουγιουκλή) 
Σκοπός της δράσης : Η μουσική παράσταση ως μέρος των Επετειακών Εκδηλώσεων της ΠΑΜΘ σκοπό 
έχει να φέρει στη μνήμη όλων, τον πολιτισμό που δημιουργήσαμε σε τόπους μακρινούς, τον πολιτισμό  
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που φέραμε μαζί μας στη μητέρα πατρίδα, τον πολιτισμό που σε συνομιλία με τον τοπικό δημιούργησαν 
αυτό που σήμερα  ονομάζουμε σύγχρονο Ελληνικό Πολιτισμό.  
Είναι μία τιμητική παράσταση για την επέτειό μας που έχει επίσης σκοπό να ψυχαγωγήσει πλήθος 
κόσμου. Μέσω αυτής προβάλλεται και αξιοποιείται το τουριστικό προϊόν της περιοχής και επίσης 
κινητοποιείται και αξιοποιείται το πλούσιο δυναμικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Δέον επίσης είναι να υπάρχει συνεργασία – συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) με φορείς όπως με τοπικούς 
παραδοσιακούς συλλόγους.  
Ημερομηνία Υλοποίησης της δράσης:  1 παράσταση το Νοέμβριο του 2022, (πιθανή ημερομηνία η 12η 
Νοεμβρίου, αλλά η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί προσεχώς)  
Τόπος Υλοποίησης της δράσης:  Κομοτηνή, Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο – Μέγαρο Μουσικής 
Κομοτηνής. 
Η παραπάνω δράση είναι συνολικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ως εξής: 

Περιγραφή επιμέρους δράσεων – δαπανών   Ποσότητα 
/Είδος - Τιμή σε 

ευρώ 

Σύνολο αξίας σε 
ευρώ με ΦΠΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 
Μουσική παράσταση «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - Στη μια φωτιά άλλη φωτιά, στον πόνο άλλος 
πόνος…» με τις Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή. Στη δαπάνη 
περιλαμβάνεται το σύνολο των εξόδων της συναυλίας:  

1) αμοιβές 8 συντελεστών, ασφάλιση και φόροι 

2) φιλοξενία, διαμονή και ημιδιατροφή 8 συντελεστών για μία 
διανυκτέρευση  

3) μετακινήσεις  

4) ηχητική και φωτιστική κάλυψη  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5.000€ 

 
700€ 

 
800€ 

 
1.500€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ  8.000,00€ 

Πρόγραμμα: Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης 2022 - ΚΕ 220002009 
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Τρόπος εκτέλεσης : Απευθείας ανάθεση, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς για 
υποβολή προσφορών. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση - εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης «Επετειακές Εκδηλώσεις έτους 
2022»,  Μουσική παράσταση «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - Στη μια φωτιά 
άλλη φωτιά, στον πόνο άλλος πόνος…» με τις Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή στο Πολιτιστικό και 
Συνεδριακό Κέντρο - Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής,   συνολικού προϋπολογισμού  οκτώ χιλιάδων 
ευρώ (8.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, δια της Δ/νσης 
Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης  σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας ΑΜΘ   
ΚΑΕ  9899  με κωδικό έργου 220002009. 
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος ως εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω κατεπείγοντος, στη 
συνεδρίαση της Τετάρτη 26-10-2022 καθώς επείγει η υλοποίηση της ανωτέρω δράσης. 
 
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 των δαπανών και υλοποίηση της δράσης «Επετειακές Εκδηλώσεις έτους 2022»,  
Μουσική παράσταση «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - Στη μια φωτιά άλλη φωτιά, 
στον πόνο άλλος πόνος…» με τις Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο - 
Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, συνολικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, δια της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης  
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας ΑΜΘ   ΚΑΕ  9899  με κωδικό έργου 
220002009. 
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Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα τα παραπάνω μέλη ανέφεραν ότι είναι υπερβολικά μεγάλα τα ποσά. 
Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος. 
 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  811/2022. 

 
                         
                        
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
               ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                    ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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