
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 39/2018  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 876/2018 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 831/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη 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. 5856/31-8-2018 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) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Αλατζά – 
Παπαδοπούλου Κυριακούλα Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) Γεωργιτσόπουλος 
Χρήστος μέλος, 4) Τσολάκης Σταύρος αναπληρωματικό μέλος, 5) Αραμπατζής Αθανάσιος 
αναπληρωματικό μέλος, 6) Καραλίδης Φώτιος μέλος  και 7) Λασκαρίδης Παντελής μέλος. 
 Απόντες ήταν ο: κ. 1) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 2) Μουσταφά Μετίν μέλος, 3) Αντωνιάδης 
Κωνσταντίνος μέλος και 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, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του τέταρτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
Αποχώρησαν μόνιμα από την συνεδρίαση, μετά την συζήτηση του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος, τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος και Λασκαρίδης Παντελής. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 876: Εισηγούμενη το τέταρτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα το γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καβάλας με το υπ’ αριθμ.: 01/οικ.690/4-9-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη 
των μελών της επιτροπής τα εξής:  
 
Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση μετακίνησης από τον ΚΑΕ.3072.0717.0001 «Έξοδα μετακίνησης 
λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα» οικονομικού έτους 2018 του κ. 
Θεόδωρου Μαρκόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας στις 06/09/2018 Καβάλα – Θεσσαλονίκη οδικώς 
με υπηρεσιακό όχημα και στη συνέχεια αεροπορικώς Θεσσαλονίκη -  Βερολίνο Γερμανίας , με επιστροφή 
στις 07/09/2018 αεροπορικώς από  Βερολίνο Γερμανίας  –  Θεσσαλονίκη, και Θεσσαλονίκη – Καβάλα 
οδικώς με υπηρεσιακό όχημα, προκειμένου να συμμετάσχει στην συνεδρίαση του European GMO - free 
Regions Network που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο - Γερμανίας στις 06 - 07  Σεπτεμβρίου 2018. 
Δικαιούμενες ημέρες: 60, Πραγματοποιηθείσες με τις παρούσες : 15, Υπόλοιπο: 45 
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι ο προϋπολογισμός της εν λόγω συμμετοχής αναλύεται ως εξής:  
Ημερήσια αποζημίωση:  100,00 ευρώ x 2 = 200,00  ευρώ 
Αεροπορικά εισιτήρια:  500,00  ευρώ 
Διαμονή:  220,00 ευρώ   
Σύνολο: 920,00 ευρώ   
 
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι τα οδοιπορικά έξοδα θα καλυφθούν από τον ΚΑΕ 
ΚΑΕ.3072.0717.0001, βάσει της υπ’ αριθ. 03/οικ 2165, 04-06-2018,(ΑΔΑ:6ΡΠΥ7ΛΒ-Η7Κ) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης που αφορά μετακινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας στο εξωτερικό για το 
διάστημα ΙΟΥΛΙΟΣ–ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018.  

ΑΔΑ: Ω1Ζ47ΛΒ-Η14



Σας ενημερώνουμε ότι παραλάβαμε την πρόσκληση μέσω τηλεομοιοτυπίας στις 08/08/2018 ή οποία 
εστάλη στις 08-08-2018, 12:07 π.μ.  από την  European GMO - free Regions Network  και σύμφωνα με  το 
άρθρο 184 του Νόμου 3852/2010 παρ.1 οι Περιφερειάρχες, οι  Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της  Περιφέρειας  για εκτέλεση  υπηρεσίας  μετά από απόφαση 
της οικονομικής επιτροπής και κατά παρέκκλιση των σχετικών εγκριτικών πράξεων μετακίνησης. Σε 
περίπτωση κατεπείγοντος επιτρέπεται να μετακινηθούν χωρίς απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η 
οποία αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη μετακίνηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, Υπηρεσία   

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 831/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
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 την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 831/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 
Εγκρίνει την μετακίνηση από τον ΚΑΕ.3072.0717.0001 «Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το 
εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα» οικονομικού έτους 2018 του κ. Θεόδωρου Μαρκόπουλου, 
Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας στις 06/09/2018 Καβάλα – Θεσσαλονίκη οδικώς με υπηρεσιακό όχημα και 
στη συνέχεια αεροπορικώς Θεσσαλονίκη - Βερολίνο Γερμανίας, με επιστροφή στις 07/09/2018 
αεροπορικώς από Βερολίνο Γερμανίας – Θεσσαλονίκη, και Θεσσαλονίκη – Καβάλα οδικώς με υπηρεσιακό 
όχημα, προκειμένου να συμμετάσχει στην συνεδρίαση του European GMO - free Regions Network που θα 
πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο - Γερμανίας στις 06 - 07  Σεπτεμβρίου 2018. 
Δικαιούμενες ημέρες: 60, Πραγματοποιηθείσες με τις παρούσες : 15, Υπόλοιπο: 45. 
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι ο προϋπολογισμός της εν λόγω συμμετοχής αναλύεται ως εξής:  
Ημερήσια αποζημίωση:  100,00 ευρώ x 2 = 200,00  ευρώ 
Αεροπορικά εισιτήρια:  500,00  ευρώ 
Διαμονή:  220,00 ευρώ   
Σύνολο: 920,00 ευρώ   
 
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι τα οδοιπορικά έξοδα θα καλυφθούν από τον ΚΑΕ 
ΚΑΕ.3072.0717.0001, βάσει της υπ’ αριθ. 03/οικ 2165, 04-06-2018,(ΑΔΑ:6ΡΠΥ7ΛΒ-Η7Κ) απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης που αφορά μετακινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας στο εξωτερικό για το 
διάστημα ΙΟΥΛΙΟΣ–ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018.  
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  876/2018. 
 

 
 

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

                ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
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