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Του  Πρακτικού αριθ. 3/2023  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 23/2023 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 37.200 ευρώ με Φ.Π.Α. της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης: 
«Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στη διεθνή έκθεση κρασιών LONDON WINE FAIR 2023 στο Λονδίνο Μεγάλης 
Βρετανίας». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 27 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.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 ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/20617/361/23-1-2023 
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) Κουρτίδης Κωνσταντίνος Προεδρεύων της οικονομικής επιτροπής, 2) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Γαλανόπουλος Δημήτριος 
αναπληρωματικό μέλος, 4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό 
μέλος , 6) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος, 7) Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 8) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος 
και 9) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν ο: κ. 1) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, o οποίος απουσίαζε για 
υπηρεσιακούς λόγους, 2 Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 3) Τσώνης Αθανάσιος μέλος και 4) 
Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα . 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 23: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής  της Π. Ε. Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 13552/387/17-01-2023 έγγραφο της, έθεσε 
υπόψη των μελών της  επιτροπής τα εξής: 
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 186, παρ.ΙΙ.Δ.19, του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/07.06.2010) 
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237Α΄/ 
27.12.2010 
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 
των άρθρων 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 
Οδηγίας2011/85/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 με αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 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 με αριθμό πρωτοκόλλου 63519/911/5.2.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «1η εσωτερική εγκύκλιος 
ένταξης, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σ’ όλη την 
Π.Α.Μ.-Θ., τα οποία εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.-Θ. και στα ετήσια 
προγράμματα δράσης» 
8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 57157/1103/9-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «2η Εσωτερική Εγκύκλιος 
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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»  
9. Το με αριθμό οικ. 57/05-01-2018 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ.– Εκτελεστικής 
Γραμματέως «3η 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. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΑΜΘ/ΓΔΕΛ/41078/61/18-2-2021 Εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. «Διευκρινήσεις επί οικονομικών αιτημάτων  και 
εξειδίκευση δαπανών»  
11. Την 205/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. «Τροποποίηση της 240/2011 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τροποποίηση των αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιότητας 
έγκρισης δαπανών, ανάθεσης προμηθειών παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης εργασιών και έκδοσης 
χρηματικών ενταλμάτων στην Οικονομική Επιτροπή» (ΑΔΑ: ΒΛΩΧ7ΛΒ-09Μ)  
12. Το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 όπως αυτό τροποποιεί το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 
«Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», τα άρθρα «103 Οικονομική επιτροπή - 
Αντικατάσταση του άρθρου 175 του ν. 3852/2010» και «104 Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής - 
Αντικατάσταση του άρθρου 177 του ν. 3852/2010» του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-07-2018) και τα 
άρθρα «2 Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και «3 
Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/09-08-
2019), το άρθρο 40 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής»  του Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197Α΄/12-10-2020  
13. Την με αριθμό 134/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. «Έγκριση του ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2023» (ΑΔΑ : 
9ΓΑ77ΛΒ-ΑΞΔ). 
14. Το γεγονός ότι η δράση εντάσσεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 2023, 
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9899.0001 με κωδικό 234102009 και υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις πηγή 
χρηματοδότησης : Ε.Φ. 01.071 ΚΑΕ 9899.0001. 
15. Τα παρακάτω στοιχεία της δράσης – έργου: 
 
Περιγραφή του έργου: Η Περιφέρεια ΑΜΘ συμμετέχει στην εν λόγω έκθεση πολλά χρόνια, τα τελευταία 
έτη από το 2018 και εντεύθεν δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής 
Ενότητας Ροδόπης. Η Περιφέρεια  Α.Μ.Θ. θα καλύψει το κόστος ενοικίασης του περιπτέρου. Η επιλογή 
των υποψήφιων εκθετών θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
1) τα προϊόντα να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας ή η δραστηριότητα της επιχείρησης να 
συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας ΑΜΘ 
2) θα δοθεί προτεραιότητα σε συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομάδες παραγωγών. 
3) θα εκπροσωπηθούν όσο το δυνατό περισσότερες Περιφερειακές ενότητες 
4) θα προηγηθούν οι εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε 
διεθνείς εκθέσεις. 
 
Σκοπός του έργου: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την παρουσία της στις 
συγκεκριμένες εκθέσεις θέλει να προβάλλει και να προωθήσει τον αγροτοδιατροφικό τομέα της και 
παράλληλα να συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες με την σύναψη 
εμπορικών συμφωνιών. 
 
Στόχοι του έργου: 
• Προώθηση και προβολή της ΠΑΜΘ 
• Δημιουργία ευκαιριών για τους συμμετέχοντες με την σύναψη εμπορικών συμφωνιών. 
 
Χρονικό διάστημα πραγματοποίησης του έργου: 15-17/05/2023 
Τόπος υλοποίησης του έργου: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο 
 
Περιγραφή δράσης: 
Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η επιλογή αναδόχου προκειμένου να διοργανωθεί η συμμετοχή 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στην London Wine Fair που πραγματοποιείται στο 
Λονδίνο από 15 έως 17 Μάϊου 2023. 
Α. Επιλογή - Ενοικίαση χώρου 
Εξασφάλιση και μίσθωση πάγκων γευσιγνωσίας 42 τ.μ. εντός του εθνικού περιπτέρου για 7 οινοποιεία. 
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Β. Σχεδιασμός – κατασκευή – αποξήλωση - γενικές υπηρεσίες εκθεσιακής δομής: 
1. Πολυτελής κατασκευή ομαδικού πάγκου σερβιρίσματος 7 μέτρων (1μ ανά οινοποιείο) με ράφια, 
σκαμπό, λογότυπο, κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο, κοινή χρήση ψυγείων, εμφιαλωμένο νερό, πάγο, 
ποτήρια, πτυελοδοχεία και καθημερινό καθαρισμό περιπτέρου  
2. Διερμηνείς και βοηθητικό προσωπικό σε όλη την διάρκεια της έκθεσης 
3. Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων (αφορά μόνο την αποστολή και όχι την επιστροφή εκθεμάτων στην 
Ελλάδα. Επίσης δεν αφορά την έκδοση eAD) 
4. Προβολή επιλεγμένων κρασιών οίνων μέσω VIP Premium Masterclass  
5. Συμμετοχή των οίνων της Περιφέρειας στο Εθνικό Wine Βar οποίο θα λειτουργεί όλο το τριήμερο της 
έκθεσης 
6. Προβολή των ελληνικών οίνων μέσω παρουσιάσεων ειδικών του κλάδου, σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο εντός του Εθνικού Περιπτέρου από ειδικούς του κλάδου και με βασικό κοινό στόχευσης τους 
Βρετανούς αγοραστές & media.  
7. Ο χώρος θα κατασκευαστεί και θα παραδοθεί στους εκπροσώπους της Αν. Αρχής πριν την έναρξης της 
έκθεσης, ήτοι την 14 Μάϊου 2023. 
8. Καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο των εκθετών του Περιπτέρου της ΠΑΜΘ  
9. Κάρτες εισόδου για τους εκπροσώπους της Περιφέρειας στην έκθεση. 
 
Κοστολόγηση Δράσης: 

Περιγραφή δαπάνης Ποσότητα  Καθαρή αξία (€)  
Το ποσό  Απαλλάσσεται 

Φ.Π.Α, λόγω τιμολόγησης από 
το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ενοικίαση χώρου 42 τ. μ.  1 20.000,00 20.000,00 

Σχεδιασμός – κατασκευή – αποξήλωση - 

γενικές υπηρεσίες εκθεσιακής δομής 
1 10.000,00 10.000,00 

Σύνολο  30.000 30.000 

Συνοπτικός πίνακας τεκμηρίωσης δαπάνης δράσης: 
Πρόγραμμα: Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ΠΑΜΘ έτους 2023 
Οικονομικά στοιχεία: 
Πηγή Χρηματοδότησης: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Κωδικός Δράσης 234102009 
CPV:79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 
Προϋπολογισμός : 37.200,00 € (τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
Τρόπος εκτέλεσης: Απ' ευθείας ανάθεση 
 
Πρόγραμμα: Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ΠΑΜΘ έτους 2023. 
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
Τρόπος εκτέλεσης: Απευθείας ανάθεση, με έρευνα αγοράς και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προς οικονομικούς φορείς, με ανάρτηση στο διαδίκτυο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) 
Σημειώνεται ότι κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης, θα ληφθεί μέριμνα ώστε να 
ικανοποιηθούν και να τηρηθούν οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της οικονομικότητας, 
νομιμότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας καθώς και της τήρησης των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων που θα ισχύουν της περίοδο διεξαγωγής της δράσης για τη βέλτιστη δυνατή 
πραγματοποίηση αυτής και την επίτευξη των στόχων - σκοπών της. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 37.200 ευρώ με Φ.Π.Α. και υλοποίησης της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.: "Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στη διεθνή έκθεση κρασιών LONDON WINE FAIR 2023 στο 
Λονδίνο Μεγάλης Βρετανίας" διά της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για το έτος 2023, με Κωδικό Έργου 234102009 ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΕ 9899.0001, όπως αναλυτικά περιγράφηκε παραπάνω.  
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Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν  να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 
2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές  οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις 
των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.  
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση : «η παρούσα 
σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας».  
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική 
απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η 
υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε όμως περίπτωση η συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής θα ήταν ίδια 
εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην 
οικονομική επιτροπή. 

 
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  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 37.200 ευρώ με Φ.Π.Α. και την υλοποίηση της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.: "Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στη διεθνή έκθεση κρασιών LONDON WINE FAIR 2023 στο 
Λονδίνο Μεγάλης Βρετανίας" διά της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για το έτος 2023, με Κωδικό Έργου 234102009 ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΕ 9899.0001, όπως αναλυτικά περιγράφηκε παραπάνω.  
 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  23/2023. 

 
 
                        
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
           ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                
                             

                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                    ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ 
                    ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                    ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
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