
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ.   14 /2012   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης  289/2012 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την τροποποίηση της υπ’αρ. 123/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
που αφορά την από 25-4-2012 «Συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών 
Ροδόπης εκδήλωσης με θέμα Αίμα – Τροχαία – Ατυχήματα». 
 
   
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις  8 Μαΐου 2012  ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2976/3-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. 
   Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος 
Τρέλλης μέλος. 
   Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 289: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης  με το υπ’ αριθμ. 961/3-5-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής τα εξής: Σας ενημερώνουμε ότι: 
1. με την αριθ. οίκ. 381/28-2-2012 Εισήγησή μας με θέμα «Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με 

το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης στην από 25-4-2012 εκδήλωση- ημερίδα με ομιλητή τον 
κο Τάσο Μαρκοϊζο και με θέμα «ΑΙΜΑ – ΤΡΟΧΑΙΑ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ»,εισηγηθήκαμε την κάλυψη μέρους 
δαπανών του προϋπολογισμού ύψους 2.000,00 € (300,00 € για αεροπορικά εισητήρια,500,00 € για 
προσκλήσεις- έντυπο υλικό – φακέλους,500,00 € για διαμονή –έξοδα φιλοξενίας του ομιλητή & 700,00 
€ για ενοικίαση αίθουσας ξενοδοχείου – μπουφές) σύμφωνα με την πρώτη τους αίτηση.    

2. με την αριθ.123/2012/29-2-2012 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
η κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της εκδήλωσης – ημερίδας ύψους 2.000,00 €  

3. με την αριθ. 264/25-4-2012 επιστολή τους το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης μας 
ανακοινώνει ότι η δαπάνη των εισιτηρίων του ομιλητή κου Α. Μαρκοϊζου είναι χορηγία της AEGEAN 
και ότι ο προϋπολογισμός της εκδήλωσης διαμορφώνεται τελικά ως εξής:600,00 € για διαμονή - 
φιλοξενία, ενοικίαση αίθουσας, & προσφορά μπουφέ, 600,00 € για έντυπο υλικό και 800,00  € για 
αναμνηστικά –προσφορά στους παρευρισκομένους(όπως στη δεύτερη αίτησή τους).    

4. εκ παραδρομής στην εισήγηση διατυπώσαμε τη φράση ………κάλυψη μέρους δαπανών του 
προϋπολογισμού ……..ύψους 2.000,00 € ……ενώ η σωστή έκφραση είναι εισηγούμαστε τη κάλυψη 
δαπανών του προϋπολογισμού …ύψους  2.000,00 € (τελευταία παράγραφος της Εισήγησης).      

       Κατόπιν των ανωτέρω , η υπηρεσία: 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Την έγκριση κάλυψης δαπανών  του προϋπολογισμού της εκδήλωσης – ημερίδας, ύψους 2.000,00 € 
σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. του Ε.Φ.  0072 του Κ Α Ε 0844 οικονομικού έτους 2012.  
 
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 τη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 123/2012  απόφασης μόνο ως  προς το σημείο που αναφέρεται η 
λέξη μέρους της δαπάνης αντί του σωστού που είναι κάλυψη της δαπάνης της διοργάνωσης και 
διαμόρφωσης της ως εξής (600,00 € για διαμονή – φιλοξενία ,ενοικίαση αίθουσας & προσφορά μπουφέ 
στο ξενοδοχείο CHRIS & EVE MANSION με Α.Φ.Μ.:094064591, 600,00 € για έντυπο υλικό – φακέλους 
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στην Γ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με Α.Φ.Μ.:092884087. και 800,00 € για εκτύπωση αναμνηστικών στη 
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ με Α.Φ.Μ.:109464742 ). Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 123/2012  απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ισχύει ως έχει. 
  
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 289/2012. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 

 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
                                                                   ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 

 

ΑΔΑ: Β4957ΛΒ-2Θ8


