
 
 
 

                                                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 9/2019  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 215/2019 
 

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

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 1 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή 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. 961/22-2-2019 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 Προεδρεύουσα της Οικονομικής 
επιτροπής, 2) Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 3) Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα μέλος, 4) 
Τσολάκης Σταύρος αναπληρωματικό μέλος, 5) Καραλίδης Φώτιος μέλος,  6) Γρανάς Αρχέλαος 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 και 3) Μουσταφά Μετίν 
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 
Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας 
διάταξης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 215: Εισηγούμενος το εικοστό θέμα ημερήσιας ο Πρόεδρος 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 ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Την μετακίνηση του κ. Κωνσταντίνου Αντωνιάδη, Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη της Π.Α.Μ.Θ. στον τομέα 
Τουρισμού, των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Γιώργου Ζιμπίδη, κ. Ιωάννη Μπούτου, κ.Νικόλαου 
Ευφραιμίδη  και του κ. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη της Π.Α.Μ.Θ. 
 
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 τις μετακινήσεις: 1) του κ. Κωνσταντίνου Αντωνιάδη, Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη της Π.Α.Μ.Θ., 
ως εξής: 
Η μετακίνηση από και προς το αεροδρόμιο θα γίνει  με ΙΧ. 
Αναχώρηση: Τετάρτη 20/02/2019 από Καβάλα - Αθήνα και στη συνέχεια Αθήνα - Βελιγράδι 
αεροπορικώς. 
Επιστροφή: Σάββατο 23/02/2019 από Βελιγράδι - Αθήνα και στη συνέχεια Αθήνα - Θεσσαλονίκη 
αεροπορικώς. Η μετακίνηση από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα θα γίνει με το υπηρεσιακό αυτοκίνητό 
ΚΗΗ 5255. 

ΑΔΑ: ΩΜ6Υ7ΛΒ-ΨΚ4



Το κόστος της αποστολής του έχει ως εξής: 
Ημερήσια αποζημίωση εκτός επικράτειας  
τεσσάρων ημερών (60Χ4) 

240,00 

Αεροπορικά εισιτήρια 458,92 
Διαμονή - Ξενοδοχείο 420,00 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1118,92 

Το κόστος της αποστολής του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη για την Περιφέρεια θα αφορά έξοδα για τη 
μετακίνηση, τη διαμονή και την ημερήσια αποζημίωση και  θα βαρύνουν τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 
0072.0717.0002 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης. 
Δικαιούμενες ημέρες:(44), Πραγματοποιηθείσες:(4)(με την υπογραφή της παρούσας), Υπόλοιπο:(40).  
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. 
 
Η εισήγηση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη έχει το χαρακτήρα του κατεπείγοντος λόγω του ότι έχει 
ήδη πραγματοποιηθεί και σας τη στέλνουμε σήμερα λόγω εκ παραδρομής παράλειψης της γραμματείας, 
που ενώ είχαν ετοιμαστεί τα έγγραφα εγκαίρως κατά την προσπάθεια αποστολής τους με e-mail δεν 
απεστάλησαν, πιθανόν λόγω συνεχών διακοπών του δικτύου ίντερνετ και αποθηκεύτηκαν στο πρόχειρο 
χωρίς να γίνει αυτό αντιληπτό. Διαπιστώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου όταν αναζητήθηκαν οι αποφάσεις της 
ΟΕ και η μετακίνηση είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας και την έγκριση της 
μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη διότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την καθυστέρηση του θέματός του από 
την ΟΕ αλλά ανθρώπινου σφάλματος. 
 
 
2) του Περιφερειακού Συμβούλου Γιώργου Ζιμπίδη ως εξής: 
Αναχώρηση  05/03/2019:  Δράμα-Θεσσαλονίκη οδικώς και Θεσσαλονίκη-Βρυξέλλες αεροπορικώς. 
Επιστροφή 07/03/2019:  Βρυξέλλες-Θεσσαλονίκη αεροπορικώς και Θεσσαλονίκη-Δράμα οδικώς. 
Η μετακίνηση στο εσωτερικό από τη Δράμα προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και επιστροφή ομοίως 
θα γίνει με το ΙΧ αυτοκίνητό του, ελλείψει υπηρεσιακού, με αριθμό κυκλοφορίας  ΡΜΤ 1511. 
Η μετακίνηση γίνεται προκειμένου να παρευρεθεί σε εκδήλωση προώθησης του γαστρονομικού τουρισμού 
της ΠΑΜΘ στο Ευρωκοινοβούλιο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο εστιατόριο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 6 Μαρτίου 2019, αλλά για τις ανάγκες προετοιμασίας της θα μετακινηθεί από 5/3/2019. 
 
Τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης θα καλυφθούν από τον ανάδοχο που θα προκύψει από την ανάθεση 
του παραπάνω έργου με Κ.Ε.193611002 και ΚΑΕ 2351.0844.001,1. Προβλεπόμενα έξοδα διαμονής και 
μετακίνησης: 

Έξοδα μετακίνησης 500€ 

Έξοδα διαμονής 160Χ2 320€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 820€ 

ενώ η ημερήσια αποζημίωση καθώς και τα έξοδα μετακίνησης του εσωτερικού (από τη Δράμα στο 
αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης) θα καλυφθούν από τους κωδικούς της ΠΑΜΘ Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 
0072.0717.0002. 

Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης στο  
εξωτερικό (80*2) 

160€ 

Αντίτιμο ΚΤΕΛ Δράμα - Θεσσαλονίκη και επιστροφή 
ομοίως (14,5Χ2=29€) 

29€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 189€ 

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. 

 
 

3) του Περιφερειακού Συμβούλου Ιωάννη Μπούτου ως εξής: 
Αναχώρηση  04/03/2019:  Ξάνθη-Θεσσαλονίκη οδικώς και Θεσσαλονίκη-Βρυξέλλες αεροπορικώς. 
Επιστροφή 07/03/2019:  Βρυξέλλες-Θεσσαλονίκη αεροπορικώς και Θεσσαλονίκη-Ξάνθη οδικώς. 
Η μετακίνηση στο εσωτερικό από και προς το αεροδρόμιο θα γίνει με υπηρεσιακό αυτοκίνητο. 
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Η μετακίνηση γίνεται προκειμένου να προετοιμάσει και να παρευρεθεί σε εκδήλωση προώθησης του 
γαστρονομικού τουρισμού της ΠΑΜΘ στο Ευρωκοινοβούλιο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 
εστιατόριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 6 Μαρτίου 2019, αλλά για τις ανάγκες προετοιμασίας της 
θα μετακινηθεί από 4/3/2019. 
Τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης θα καλυφθούν από τον ανάδοχο που θα προκύψει από την ανάθεση 
του παραπάνω έργου με Κ.Ε.193611002 και ΚΑΕ 2351.0844.001,1. Προβλεπόμενα έξοδα διαμονής και 
μετακίνησης: 

Έξοδα μετακίνησης 500€ 

Έξοδα διαμονής 160Χ3 480€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 980€ 

ενώ η ημερήσια αποζημίωση θα καλυφθεί από τους κωδικούς της ΠΕ Ξάνθης ΚΑΕ 2072.0717.0001 
Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης στο  

εξωτερικό (80*3) 
240€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 240€ 

Δικαιούμενες ημέρες:(60), Πραγματοποιηθείσες:(04) (με την υπογραφή της παρούσας), Υπόλοιπο:(56).  
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. 
 
 
4) του Περιφερειακού Συμβούλου Νικόλαου Ευφραιμίδη  ως εξής: 
Αναχώρηση  02/03/2019:  Ξάνθη-Θεσσαλονίκη οδικώς με ΙΧ ελλείψει υπηρεσιακού οχήματος. 
Επιστροφή 04/03/2019:  Θεσσαλονίκη-Ξάνθη οδικώς με ΙΧ ελλείψει υπηρεσιακού οχήματος. 
Η μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη γίνεται προκειμένου  να παρευρεθεί στην έκθεση DETROP & OENOS 
2019, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 2 έως 4 Μαρτίου 2019 ως εκπρόσωπος στο 
περίπτερο της Περιφέρειας. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος της μετακίνησής του ανέρχεται σε:  

Ημερήσια αποζημίωση εκτός επικράτειας  
τριών ημερών (40€*3) 

120,00€ 

Έξοδα Μετακίνησης στο εσωτερικό (αντίτιμο ΚΤΕΛ 
20€+20€) 

40,00€ 

Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό(72*2) 144,00€ 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 304,00€ 

Η  δαπάνη για την διαμονή (χωρίς τη διατροφή), την ημερήσια αποζημίωση και τη μετακίνησή του θα 
καταβληθεί από τον ειδικό φορέα 0072, ΚΑΕ: 0716.0002 της ΠΑΜΘ (ΑΑΥ Αρ.Πρωτ.:ΔΟ 3653/18, 
ΑΔΑ:66Β97ΛΒ-Μ58). 
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. 

 
 

5)  του Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά  Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη της Π.Α.Μ.Θ.,  ως εξής: 
Αναχώρηση  05/03/2019:  Κομοτηνή-Θεσσαλονίκη οδικώς και Θεσσαλονίκη-Βρυξέλλες αεροπορικώς. 
Επιστροφή 07/03/2019:  Βρυξέλλες-Θεσσαλονίκη αεροπορικώς και Θεσσαλονίκη-Κομοτηνή οδικώς. 
Η μετακίνηση στο εσωτερικό από και προς το αεροδρόμιο θα γίνει με υπηρεσιακό αυτοκίνητο. 
Η μετακίνηση γίνεται προκειμένου να παρευρεθεί σε εκδήλωση προώθησης του γαστρονομικού τουρισμού 
της ΠΑΜΘ στο Ευρωκοινοβούλιο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο εστιατόριο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 6 Μαρτίου 2019, αλλά για τις ανάγκες προετοιμασίας της θα μετακινηθεί από 5/3/2019. 
 
Τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης θα καλυφθούν από τον ανάδοχο που θα προκύψει από την ανάθεση 
του παραπάνω έργου με Κ.Ε.193611002 και ΚΑΕ 2351.0844.001,1. Προβλεπόμενα έξοδα διαμονής και 
μετακίνησης: 

Έξοδα μετακίνησης 500€ 

Έξοδα διαμονής 160Χ2 320€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 820€ 

ΑΔΑ: ΩΜ6Υ7ΛΒ-ΨΚ4



ενώ η ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό από Κομοτηνή - Ξάνθη, που θα 
γίνει με το ΙΧ αυτοκίνητό του με Αριθ. Κυκλ. ΚΟΜ 3268 ελλείψει υπηρεσιακού (στη συνέχεια η μετακίνησή 
του μαζί με άλλους εκπροσώπους της ΠΑΜΘ, από Ξάνθη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης θα γίνει με 
υπηρεσιακό όχημα και η επιστροφή ομοίως) του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη θα καταβληθεί από τον 
Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 0072.0717.0002 της ΠΑΜΘ. 
 

Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης στο  
εξωτερικό (100*2) 

200€ 
 

Αντίτιμο ΚΤΕΛ Κομοτηνή - Ξάνθη και επιστροφή 
ομοίως (5,9Χ2=11,80€) 

11,80€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 211,80€ 
 
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. 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  215/2019. 
 

 
                             Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

  
 ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

     
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ- ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 
   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 

    ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
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