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

Αριθ. Απόφασης 673/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του τριμηνιαίου προγραμματισμού των αναγκαίων τακτικών 
κινήσεων των οχημάτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας. 
 
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. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος.  
 
Απόφαση 673: Εισηγούμενη το πρώτο  θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 275890/14511/15-09-2022 έγγραφο της έθεσε 
υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:          
1. Το  Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010). 
4. Το με αρ. πρωτ. 264462/483/6-9-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας  
ΠΑΜΘ με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και προσώπων του 
φορέα». 
5. Την με αριθμό 748/19-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΦ297ΛΒ-Ε27), Απόφαση της Εκτελεστικού Γραμματέα της 
ΠΑΜΘ  «Κατανομή - διάθεση χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΑΜΘ - Περιφερειακής Ενότητας 
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Δράμας στον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, στον Πρόεδρο του Περιφερειακού συμβουλίου ΑΜΘ και 
στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας». 
Αναφέρουμε και τα κάτωθι: 
Σύμφωνα με το 264462/483/6-9-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας  ΠΑΜΘ με 
θέμα  «Διευκρινήσεις σχετικά με την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και προσώπων του φορέα»,  
παρ. Α. 3 θα πρέπει για την έγκριση της κίνησης υπηρεσιακού οχήματος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, εντός των ορίων της ΠΑΜΘ ή της ΠΕ (ανάλογα με τη ζώνη ευθύνης κάθε υπηρεσίας), οι υπηρεσίες 
μετά από τουλάχιστον τριμηνιαίο προγραμματισμό των αναγκαίων τακτικών κινήσεων των οχημάτων 
ευθύνης τους, να συντάσσουν πίνακα των κινήσεων αυτών ανά όχημα και να τον υποβάλλουν απευθείας 
στην οικονομική επιτροπή για έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των σχετικών 
Διαταγών Πορείας/Δελτίων Κίνησης στον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης που το υπηρεσιακό 
αυτοκίνητο έχει παραχωρηθεί και της οποίας το προσωπικό πρόκειται να μετακινηθεί. Σε κάθε Διαταγή 
Πορείας0/Δελτίο Κίνησης, θα πρέπει να μνημονεύεται η σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Δράμας, βάσει της με αριθμό 748/19-02-2020 
(ΑΔΑ: ΩΦ297ΛΒ-Ε27), Απόφασης της Εκτελεστικού Γραμματέα της ΠΑΜΘ  «Κατανομή - διάθεση χρήσης 
υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΑΜΘ - Περιφερειακής Ενότητας Δράμας στον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη 
Δράμας, στον Πρόεδρο του Περιφερειακού συμβουλίου ΑΜΘ και στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας»,  

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ 
Την α) έγκριση του τριμηνιαίου προγραμματισμού κινήσεων των οχημάτων (4ο ΤΡΙΜΗΝΟ) της ως 
εξής: 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ 

1. ΚΗΥ 9448 

Με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα καλύπτονται και οι ανάγκες των  
τεσσάρων Αγροτικών  Κτηνιατρείων (Δράμας, Προσοτσάνης, 
Νικηφόρου και Κ. Νευροκοπίου). 
Εργασίες: 

 Συνεχείς αιμοληψίες, εμβολιασμοί και επιζωοτιολογικές 
διερευνήσεις (κρούσματα λύσσας, ευλογιάς, 
καταρροϊκού πυρετού, πυρετού του Δυτικού Νείλου και 
οζώδους δερματίτιδας, αφρικανικής πανώλους των 
χοίρων, πανώλους των μικρών μηρυκαστικών). 

 Σε τακτική βάση κτηνιατρικό προσωπικό μεταβαίνει σε 
εκμεταλλεύσεις της Π.Ε. Καβάλας για να συνδράμει το 
έργο της εκεί κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

 Έλεγχοι από τους φυτοϋγειονομικούς και ποιοτικούς 
ελεγκτές του Τμήματος Ποιοτικού Φυτοϋγειονομικού 
Ελέγχου (σε φυτείες, καλλιέργειες, μονάδες 
επεξεργασίας φυτικών προϊόντων, παγιδοθετήσεις, 
επισκοπήσεις καλλιεργειών και δειγματοληψίες, λήψεις 
πολλαπλασιαστικού υλικού και ιδίως πατάτας για 
έλεγχο, μεταφορά υλικών και δειγμάτων) είναι μεγάλοι 
σε αριθμό και καθορισμένοι από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Επισκοπήσεων και Ελέγχου Καταλοίπων. 

 Το Τμήμα Φυτικής Ζωικής Παραγωγής ελέγχει στο 
πεδίο βιολογικές καλλιέργειες, νέους αγρότες, εντάξεις 
σε Προγράμματα και Μέτρα, αγροτικά μηχανήματα, 
αγροτικό εξηλεκτρισμό, σταβλικές εγκαταστάσεις, 
ομάδες παραγωγών, Επιτροπή ΠΕΧΩΠ, Επιτροπή 
Θεμάτων Γης, δειγματοληψίες ζωοτροφών σε μονάδες 
και επιτήρηση μονάδων εισαγόμενων ζωοτροφών για 
τη μη εξάπλωση της αφρικανικής Πανώλης των 
Χοίρων, έλεγχοι κρεοπωλείων με το κλιμάκιο του ΕΛΓΟ 
- ΔΗΜΗΤΡΑ κλπ. 

 Το Τμήμα Εποικισμού – Αναδασμού κάνει αυτοψίες 
Επιτροπών προς παραχώρηση χρήσης εκτάσεων, 
αυτοψίες καταπατήσεων, εργασίες αναδασμού, 
τοπογραφήσεις αγροτεμαχίων κλπ. 

 Συσκέψεις – ημερίδες κλπ. στην έδρα της Περιφέρειας 

Όλες οι περιοχές 
εντός των ορίων της 

ΠΑΜΘ 

2. ΚΗΥ 9451 

3. ΚΗΥ 1478 
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Α.Μ.Θ. ή στις έδρες των άλλων Περιφερειακών 
Ενοτήτων. 

4. ΚΗΥ 9449 
Έχει παραχωρηθεί για χρήση στο γραφείο του Χωρικού 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Δράμας και χρησιμοποιείται, όταν 
απαιτείται, καθώς οδηγείται από έναν υπάλληλο της ΔΑΟΚ. 

 

 

β) την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των σχετικών Διαταγών Πορείας/Δελτίων κίνησης στον 
Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης. 
 
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: α) τον τριμηνιαίο προγραμματισμό κινήσεων των οχημάτων (4ο ΤΡΙΜΗΝΟ) της ως εξής: 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ 

1. ΚΗΥ 9448 

Με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα καλύπτονται και οι ανάγκες των  
τεσσάρων Αγροτικών  Κτηνιατρείων (Δράμας, Προσοτσάνης, 
Νικηφόρου και Κ. Νευροκοπίου). 
Εργασίες: 

 Συνεχείς αιμοληψίες, εμβολιασμοί και επιζωοτιολογικές 
διερευνήσεις (κρούσματα λύσσας, ευλογιάς, 
καταρροϊκού πυρετού, πυρετού του Δυτικού Νείλου και 
οζώδους δερματίτιδας, αφρικανικής πανώλους των 
χοίρων, πανώλους των μικρών μηρυκαστικών). 

 Σε τακτική βάση κτηνιατρικό προσωπικό μεταβαίνει σε 
εκμεταλλεύσεις της Π.Ε. Καβάλας για να συνδράμει το 
έργο της εκεί κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

 Έλεγχοι από τους φυτοϋγειονομικούς και ποιοτικούς 
ελεγκτές του Τμήματος Ποιοτικού Φυτοϋγειονομικού 
Ελέγχου (σε φυτείες, καλλιέργειες, μονάδες 
επεξεργασίας φυτικών προϊόντων, παγιδοθετήσεις, 
επισκοπήσεις καλλιεργειών και δειγματοληψίες, λήψεις 
πολλαπλασιαστικού υλικού και ιδίως πατάτας για 
έλεγχο, μεταφορά υλικών και δειγμάτων) είναι μεγάλοι 
σε αριθμό και καθορισμένοι από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Επισκοπήσεων και Ελέγχου Καταλοίπων. 

 Το Τμήμα Φυτικής Ζωικής Παραγωγής ελέγχει στο 
πεδίο βιολογικές καλλιέργειες, νέους αγρότες, εντάξεις 
σε Προγράμματα και Μέτρα, αγροτικά μηχανήματα, 
αγροτικό εξηλεκτρισμό, σταβλικές εγκαταστάσεις, 
ομάδες παραγωγών, Επιτροπή ΠΕΧΩΠ, Επιτροπή 
Θεμάτων Γης, δειγματοληψίες ζωοτροφών σε μονάδες 
και επιτήρηση μονάδων εισαγόμενων ζωοτροφών για 
τη μη εξάπλωση της αφρικανικής Πανώλης των 
Χοίρων, έλεγχοι κρεοπωλείων με το κλιμάκιο του ΕΛΓΟ 
- ΔΗΜΗΤΡΑ κλπ. 

 Το Τμήμα Εποικισμού – Αναδασμού κάνει αυτοψίες 
Επιτροπών προς παραχώρηση χρήσης εκτάσεων, 
αυτοψίες καταπατήσεων, εργασίες αναδασμού, 
τοπογραφήσεις αγροτεμαχίων κλπ. 

 Συσκέψεις – ημερίδες κλπ. στην έδρα της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. ή στις έδρες των άλλων Περιφερειακών 
Ενοτήτων. 

Όλες οι περιοχές 
εντός των ορίων της 

ΠΑΜΘ 

2. ΚΗΥ 9451 

3. ΚΗΥ 1478 

4. ΚΗΥ 9449 
Έχει παραχωρηθεί για χρήση στο γραφείο του Χωρικού 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Δράμας και χρησιμοποιείται, όταν 
απαιτείται, καθώς οδηγείται από έναν υπάλληλο της ΔΑΟΚ. 

 

β) την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των σχετικών Διαταγών Πορείας/Δελτίων κίνησης στον 
Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης. 
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Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  673/2022. 
 

                         
                        
              Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
               ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 
 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
              ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
  ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

                    ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                                             
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
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