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Του  Πρακτικού αριθ. 47/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 875/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση – εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης  με τίτλο: 
«Επετειακές Εκδηλώσεις έτους 2022» για τη Μουσική παράσταση «1922 – Μικρά Ασία - 2022», στο 
Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο – Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής,  δια της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ 
Ροδόπης, προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ (μέγιστου προϋπολογισμού όλων των Επετειακών 
Εκδηλώσεων 74.000 ευρώ) με Φ.Π.Α. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 22 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., έγινε δια περιφοράς η 
έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/348526/4831/21-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010, 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» και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 
(Α΄87) λόγω της επείγουσας ανάγκης υλοποίησης της δράσης.  
Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1)  Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Κουρτίδης 
Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής μέλος, 3) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγόριος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 5) Ιμπράμ Αχμέτ  
μέλος, 6) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 7) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 8) Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος μέλος, 9)   Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 10) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος και 9) Απόντες 
ήταν οι κ.κ.: 1) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών το θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 875: Εισηγούμενο το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της Π. Ε. Ροδόπης, 
με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 346432/1929/18-11-2022 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 υπ’ αριθμ. πρωτ. 291792/1612/30-01-2018 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. – 
Εκτελεστικής Γραμματέως «5η 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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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», για τη Μουσική 
παράσταση «1922 – Μικρά Ασία - 2022» με ερμηνευτές το Γιάννη Κάλλαρη και τη Χρυσούλα 
Κυρατζόγλου, εξαμελή ορχήστρα, τη Φιλαρμονική του Δήμου Κομοτηνής και τη χορωδία του 
πολιτιστικού Συλλόγου Φιλοτέχνες, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο – Μέγαρο Μουσικής 
Κομοτηνής, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίησή της  
14. Τα παρακάτω στοιχεία της δράσης: 
    
            
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: 
Περιγραφή του έργου: Στο πλαίσιο της επετείου των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή, ο 
Γιάννης Κάλλαρης θα παρουσιάσει την πρόταση αφιέρωμα «1922 – Μικρά Ασία – 2022». Μια μουσική 
παράσταση - ταξίδι στις αρχές του 20ου αιώνα που θα μας ταξιδέψει στα παράλια της Μικράς Ασίας, εκεί 
όπου έλαμψε ο Ελληνικός πολιτισμός, στην κοσμοπολίτικη Σμύρνη, την Πόλη, τον Πόντο, με στίχους και 
μουσικές που φτιάχτηκαν από τους Έλληνες της Ρωμιοσύνης μέσα από μουσικούς δρόμους και ρυθμούς, 
εκφράζοντας τις ρίζες, τις παραδόσεις και τα βιώματα τους. Ένα μουσικό οδοιπορικό που φτάνει μέχρι το 
σήμερα, στην Ελλάδα της μνήμης, με έργα κορυφαίων δημιουργών όπως του Σταύρου Ξαρχάκου, του 
Γιάννη Μαρκόπουλου, του Απόστολου Καλδάρα και του Μάνου Χατζηδάκι. 
Συντελεστές παράστασης: 
1. Ερμηνευτές:  Γιάννης Κάλλαρης – Χρυσούλα Κυρατζόγλου συνοδευόμενοι από εξαμελή ορχήστρα, 
2. τη  Φιλαρμονική  ορχήστρα του Δήμου Κομοτηνής υπό την διεύθυνση του Γιώργου Σεργκενλίδη και 
3. τη  Χορωδία του πολιτιστικού συλλόγου ‘’Φιλοτέχνες’’ υπό την διεύθυνση του Δημήτρη Κυριακάκη. 
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  
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 Δεκέμβριο του 2022, (πιθανή ημερομηνία η 4η 
Δεκεμβρίου, 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 πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ως εξής: 
 

Περιγραφή επιμέρους δράσεων – δαπανών   Ποσότητα 
/Είδος - Τιμή σε 

ευρώ 

Σύνολο αξίας σε 
ευρώ με ΦΠΑ 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 5: 
Μουσική παράσταση «1922 – Μικρά Ασία - 2022»  
Στη δαπάνη περιλαμβάνεται το σύνολο των εξόδων της συναυλίας:  

1) αμοιβές  συντελεστών, ασφάλιση και φόροι 
2) Διάφορες δαπάνες 
3) ηχητική και φωτιστική κάλυψη  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.000€ 
500€ 

1.500€ 
 

ΣΥΝΟΛΟ  5.000,00€ 

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

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

 Την έγκριση - εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης: «Επετειακές Εκδηλώσεις έτους 
2022», Μουσική παράσταση «1922 – Μικρά Ασία - 2022» με ερμηνευτές το Γιάννη Κάλλαρη και τη 
Χρυσούλα Κυρατζόγλου, εξαμελή ορχήστρα, τη Φιλαρμονική του Δήμου Κομοτηνής και τη 
χορωδία του πολιτιστικού Συλλόγου Φιλοτέχνες, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο – Μέγαρο 
Μουσικής Κομοτηνής,   συνολικού προϋπολογισμού  πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) 
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 λόγω κατεπείγοντος σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς,   
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 «1922 – Μικρά Ασία - 2022» με ερμηνευτές το Γιάννη Κάλλαρη και τη Χρυσούλα 
Κυρατζόγλου, εξαμελή ορχήστρα, τη Φιλαρμονική του Δήμου Κομοτηνής και τη χορωδία του πολιτιστικού 
Συλλόγου Φιλοτέχνες, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο – Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής,   συνολικού 
προϋπολογισμού  πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) 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. 
 
 
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα 
ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: Είναι απίθανο να ενημερωνόμαστε για την έκτακτη συνεδρίαση της ΟΕ μέσω 
απλά ενός e-mail και χωρίς κάποια τηλεφωνική ειδοποίηση. Τυχαία άνοιξα τα mail μου μόλις τώρα και 
διαπίστωσα την ύπαρξη συνεδρίασης. Την επόμενη φορά, εφόσον αυτό ξανασυμβεί θα αναζητήσω την 
ακύρωση της απόφασης για λόγους μη τήρησης της νομιμότητας». 
 

 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  875/2022. 
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                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                                
                             
                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
                 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                    ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                    ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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