
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 11/2018  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 280/2018 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 1716/8-3-2018 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) Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της 
Οικονομικής επιτροπής, 2) Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος 3) ) Μουσταφά Μετίν μέλος, 4) 
Τσολάκης Σταύρος αναπληρωματικό μέλος,  5) Καραλίδης Φώτιος μέλος, 6) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 
αναπληρωματικό μέλος και 7) Λασκαρίδης Παντελής μέλος.   
   Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,ο οποίος 
απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 3) Αντωνιάδης 
Κωνσταντίνος μέλος,  4) Γρανάς Αρχέλαος μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα εφτά μέλη, η Προεδρεύων 
Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 280: Εισηγούμενος το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έκανε γνωστό στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.3852/2010, ο 
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της 
Περιφέρειας μετά από απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 

 
  Κατόπιν τούτου  η Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την μετακίνηση: του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Α.Μ.Θ. κ. 
Ευφραιμίδη Νικόλαου, του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Π.Α.Μ.Θ. κ. Κωνσταντίνου 
Αντωνιάδη και του  Περιφερειακού συμβούλου της  της Π.Α.Μ.Θ., κ. Βενετίδη Κωνσταντίνου. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 
Εγκρίνει: 1) Την μετακίνηση: του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Α.Μ.Θ. κ. Ευφραιμίδη Νικόλαου, ως εξής: 

 
Η μετακίνηση του κ. Ευφραιμίδη Νικόλαου Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη. Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Αθήνα, πραγματοποιείται προκειμένου να εκπροσωπήσει την 
περιφέρεια ΑΜΘ στην έκθεση FOOD EXPO 2018 (΄μαζί με oinoteleia) στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού 
κέντρου METROPOLITAN EXPO ΑΘΗΝΑ από 10 εως 12 Μαρτίου 2018  η οποία θα γίνει με το ΕΙΧ 
αυτοκίνητο με αριθμό. κυκλοφορίας ΑΗΚ 1675 από Ξάνθη για Αθήνα ως εξής : 
Αναχώρηση  09/03/2018:  Παρασκευή 09-03-2018 από Ξάνθη –Αθήνα  οδικώς  

ΑΔΑ: Ω8ΙΨ7ΛΒ-94Λ



Επιστροφή   11/03/2018:   Κυριακή  11/3/2018 από Αθήνα –Ξάνθη οδικώς 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος της μετακίνησής του ανέρχεται σε:  

 
Ημερήσια αποζημίωση εσωτερικού   
τριών   ημερών (40χ3) 

120,00€ 

Έξοδα μετακίνησης  στο εσωτερικό ( αντίτιμο 
εισιτηρίου ΚΤΕΛ ΞΆΝΘΗΣ 100 ευρώ 

100,00 

Έξοδα διανυκτερε;ύσης στο εσωτερικό ( δύο 
ημέρες 72χ2=192 

192,00 

ΣΥΝΟΛΟ  412,00 
 

Η  προκαλούμενη δαπάνη  για την αποζημίωση της μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη θα 
καταβληθεί από τον ειδικό φορέα 0072, ΚΑΕ: 0716.0002 της Περιφέρειας  ΑΜΘ, βάσει της υπ’ αριθ. 
Δ.Ο.3691/2017/15-1-2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΕΜΚ7ΛΒ-ΞΣΥ). 
Δικαιούμενες ημέρες :(56), Πραγματοποιηθείσες:(03) (με την υπογραφή της παρούσας),                
Υπόλοιπο:(53)  
 
Παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το Ν. 4336/2015, το άρθρο 184 του Ν. 
3852/2010, το Π.Δ. 144/2010 και το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012. 
 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής κος Νικόλαος Ευφραιμίδης  ο οποίος έχει  
οριστεί με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματέως Κας Ζωής Κοσμίδου με αριθμ πρωτ. 1064/7-3-2018 
της Περιφέρειας ΑΜΘ να μεταβεί στην Αθήνα για να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην Έκθεση FOOD 
EXPO 2018 από 10 εως 12 Μαρτίου ενημέρωσε έγκαιρα  το γραφείο του Περιφερειάρχη με το από 6-3-
2018 σχετικό σημείωμα το οποίο εστάλη με τα σχετικά διαβιβαστικά  στη Δ/νση Οικονομικού με e-mail , 
όμως λόγω ηλεκτρονικού προβλήματος με το ίντερνετ ( syzefxis)  το οποίο έκανε συνεχείς διακοπές  δεν 
μπόρεσε η αρμόδια υπηρεσία να ενημερωθεί έγκαιρα για να το καταθέσει στην Οικονομική Επιτροπή η   
οποία όμως    συνεδρίαζε εκτάκτως μια μέρα πριν την καθιερωμένη δηλαδή Τετάρτη  7/3/2018 αντί 
Πέμπτης 8/3/2018 με αποτέλεσμα να μην περάσει το θέμα εμπρόθεσμα . 

 
 

2) την μετακίνηση του Θεματικού  Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Π.Α.Μ.Θ. κ. Κωνσταντίνου Αντωνιάδη 
ως εξής: 
Η μετακίνηση του κ. Κωνσταντίνου Αντωνιάδη, Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας 
Αν. Μακεδονίας και Θράκης, στη Μόσχα της Ρωσίας πραγματοποιείται προκειμένου να εκπροσωπήσει την  
Περιφέρεια ΑΜΘ που συμμετέχει ως συνδιοργανωτής του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ΜΙΤΤ 
2018» που θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 15 Μαρτίου 2018.Σκοπός της μετακίνησης είναι συμμετοχή 
της Περιφέρειας μέσα σε ειδικό χώρο που θα καταλαμβάνει στο περίπτερο  του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση 
Τουρισμού όπου ο Αντιπεριφερειάρχης θα είναι υπεύθυνος της διοργάνωσης, επαφών και b2b 
συναντήσεων με εκπροσώπους του Τουρισμού.  
 
Η ανωτέρω μετακίνηση θα γίνει με υπηρεσιακό όχημα από Καβάλα-θεσσαλονίκη και με απευθείας πτήση 
από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης στη Μόσχα και ομοίως η επιστροφή ως εξής: 
Αναχώρηση:    Τετάρτη   14-3-2018 από Καβάλα-Θεσσαλονίκη για Μόσχα  
Επιστροφή:    Παρασκευή  16/3/2018 από Μόσχα για Θεσσαλονίκη -Καβάλα 
 

Το κόστος της αποστολής του Αντιπεριφερειάρχη  έχει ως εξής: 
Ημερήσια αποζημίωση εκτός επικράτειας  

δυο  ημερών (100χ2) 

200 

ΣΥΝΟΛΟ 200 

 
Η προκαλούμενη δαπάνη για την μετακίνηση και την ημερήσια αποζημίωση του Αντιπεριφερειάρχη 
Τουρισμού   θα καταβληθεί από τον ειδικό φορέα 0072, ΚΑΕ: 0717.0002 της Περιφέρειας ΑΜΘ, βάσει της 
υπ’ αριθ. Δ.Ο.3691/2017/15-1-2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΕΜΚ7ΛΒ-ΞΣΥ) 
Δικαιούμενες ημέρες:(50), Πραγματοποιηθείσες: (03)(με την υπογραφή της παρούσας), Υπόλοιπο:(47).  
 

ΑΔΑ: Ω8ΙΨ7ΛΒ-94Λ



Παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το Ν. 4336/2015, το άρθρο 184 του Ν. 
3852/2010, το Π.Δ. 144/2010 και το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012. 

 
 

3) την μετακίνηση του Περιφερειακού συμβούλου της  της Π.Α.Μ.Θ., κ. Βενετίδη Κωνσταντίνου, ως εξής: 
Η μετακίνηση του κ. Βενετίδη Κωνσταντίνου περιφερειακού συμβούλου της Περιφέρειας ΑΜΘ, 
πραγματοποιείται προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια ΑΜΘ στην Αθήνα στην έκθεση FOOD 
EXPO 2018 (μαζί με με oinoteleia) που θα  πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου 
METROPOLITAN EXPO ΑΘΗΝΑ από 10 έως 12 Μαρτίου 2018 η οποία θα γίνει με το ΕΙΧ αυτοκίνητο με 
αριθμό. κυκλοφορίας ΑΗΚ 1675 από Ξάνθη για Αθήνα ως εξής : 
Αναχώρηση  09/03/2018:  Παρασκευή 09-03-2018 από Ξάνθη –Αθήνα  οδικώς  
Επιστροφή   11/03/2018:   Κυριακή  11/3/2018 από Αθήνα –Ξάνθη οδικώς 
 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος της μετακίνησής του ανέρχεται σε:  

Ημερήσια αποζημίωση εσωτερικού   
τριών   ημερών (40χ3) 

120,00€ 

Έξοδα διανυκτερεύσης στο εσωτερικό ( δύο ημέρες 
72χ2=192 

144,00 

ΣΥΝΟΛΟ  264,00 
Η  προκαλούμενη δαπάνη  για την αποζημίωση της μετακίνησης θα καταβληθεί από τον ειδικό φορέα 
0072, ΚΑΕ: 0716.0002 της Περιφέρειας ΑΜΘ, βάσει της υπ’ αριθ. Δ.Ο.3691/2017/15-1-2018 απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΕΜΚ7ΛΒ-ΞΣΥ). 
Δικαιούμενες ημέρες: (60), Πραγματοποιηθείσες:(03)(με την υπογραφή της παρούσας), Υπόλοιπο:(57).  
 
Παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το Ν. 4336/2015, το άρθρο 184 του Ν. 
3852/2010, το Π.Δ. 144/2010 και το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012. 
 
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Κωνσταντίνος Βενετίδης  οποίος έχει  οριστεί με απόφαση της Εκτελεστικής 
Γραμματέως Κας Ζωής Κοσμίδου με αριθμ πρωτ. 1064/7-3-2018 να μεταβεί στην Αθήνα για να 
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην Έκθεση FOOD EXPO 2018 από 10 εως 12 Μαρτίου ενημέρωσε 
έγκαιρα  το γραφείο του Περιφερειάρχη με το από 6-3-2018 σχετικό σημείωμα το οποίο εστάλη με τα 
σχετικά διαβιβαστικά  στη Δ/νση Οικονομικού με e-mail , όμως λόγω ηλεκτρονικού προβλήματος με το 
ιντερνετ (syzefxis) το οποίο έκανε συνεχείς διακοπές δεν μπόρεσε η αρμόδια υπηρεσία να ενημερωθεί 
έγκαιρα για να το καταθέσει στην Οικονομική Επιτροπή η οποία όμως συνεδρίαζε εκτάκτως μια μέρα πριν 
την καθιερωμένη, Τετάρτη 7/3/2018 αντί Πέμπτης 8/3/2018 με αποτέλεσμα να μην περάσει το θέμα 
εμπρόθεσμα. 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 280/2018. 
 

 
 

                               Η  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
                      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

  
ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
   ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ    
   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
   ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 
 
 

ΑΔΑ: Ω8ΙΨ7ΛΒ-94Λ
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