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Του  Πρακτικού αριθ. 38/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 665/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση κινήσεων του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ 7240 κατά τις 
εργάσιμες και μη ημέρες και ώρες, εντός και εκτός ΠΕ Ροδόπης για τις υπηρεσιακές ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ και ΠΕ Ροδόπης. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ έγινε με τηλεδιάσκεψη 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του  Ν.4954/9-7-2022  
«Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων 
εποπτευόμενων  νομικών  τους προσώπων  κατά  το  διάστημα  ισχύος των  μέτρων  αποφυγής  της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/281292/3827/21/09/2022 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) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Κουρτίδης 
Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) Γαλανόπουλος Δημήτριος 
αναπληρωματικό μέλος, 4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 6) Εξακουστός 
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος και  7) ) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 2) 
Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 4) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
 μέλος,  5) Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και 6) Ζιμπίδης Γεώργιος 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 εφτά μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Από το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε προσωρινά ο Πρόεδρος της οικονομικής 
επιτροπής Πολίτης Αλέξιος και καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος 
Κουρτίδης. 
Κατά την συζήτηση του 6ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος. 
Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος. 
Κατά την συζήτηση του 13ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της 
οικονομικής επιτροπής Γρανάς Αρχέλαος. 
Κατά την συζήτηση του 20ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 665: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση  Δημοσίας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 268786/2332/09-09-2022 έγγραφό 
της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Σχετ:  
α)  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
β)  Π.Δ. 114/2010 (ΦΕΚ Α 237) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης». 
γ)  Η με αριθ. Δ.Δ. οικ.1327/2016 (ΦΕΚ Β 1026) «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων 
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων,  Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και 
Θράκης».  
δ) Η με αριθ. 264462/483/6-9-2022 Εσωτερική Εγκύκλιος της Γενικής  Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας ΠΑΜΘ με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και 
προσώπων του φορέα». 
 Σε εφαρμογής της (δ) σχετικής εσωτερικής εγκυκλίου, η Υπηρεσία 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
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Την έγκριση της κίνησης του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7240 κατά τις εργάσιμες 
και μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός και εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για το  
επόμενο τρίμηνο από 12-9-2022 έως 12-12-2022 για τις έκτακτες και τακτικές ανάγκες που προκύπτουν 
από τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ, των επιτελικών  Διευθύνσεων 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΕ Ροδόπης (ενδεικτικά υγειονομικές επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες νερών και μεταφορά δειγμάτων στο 
εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη, παρακολούθηση 
δράσεων του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, κοινωνικές έρευνες, επιδημιολογικές έρευνες, 
έλεγχοι φαρμακείων, δομών κοινωνικής προστασίας, ΚΔΑΠ, κατασκηνώσεων κ.ά.). Ο τριμηνιαίος 
προγραμματισμός αφορά συνολικά στον εκτιμώμενο αριθμό εκατό τριάντα (130) κινήσεων.  
Επίσης παρακαλούμε για την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των σχετικών Διαταγών 
Πορείας/Δελτίων Κίνησης στον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης . 
 Κατά τα λοιπά θα εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις που αφορούν την κίνηση των υπηρεσιακών 
οχημάτων και τη μεταφορά προσωπικού. 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 
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 κίνηση του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7240 κατά τις εργάσιμες και 
μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός και εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για το  
επόμενο τρίμηνο από 12-9-2022 έως 12-12-2022 για τις έκτακτες και τακτικές ανάγκες που προκύπτουν 
από τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ, των επιτελικών  Διευθύνσεων 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΕ Ροδόπης (ενδεικτικά υγειονομικές επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες νερών και μεταφορά δειγμάτων στο 
εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη, παρακολούθηση 
δράσεων του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, κοινωνικές έρευνες, επιδημιολογικές έρευνες, 
έλεγχοι φαρμακείων, δομών κοινωνικής προστασίας, ΚΔΑΠ, κατασκηνώσεων κ.ά.). Ο τριμηνιαίος 
προγραμματισμός αφορά συνολικά στον εκτιμώμενο αριθμό εκατό τριάντα (130) κινήσεων.  
Επίσης παρακαλούμε για την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των σχετικών Διαταγών 
Πορείας/Δελτίων Κίνησης στον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης . 
 Κατά τα λοιπά θα εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις που αφορούν την κίνηση των υπηρεσιακών 
οχημάτων και τη μεταφορά προσωπικού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος. 
 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  665/2022. 
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