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

Αριθ. Απόφασης 674/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης χρήσης του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας 
ΚΗΥ 9449 για χρονικό διάστημα 10 ημερών στο Γενικό Νοσοκομείο 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 δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος.  
 
Απόφαση 674: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Δράμας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 10132/21-09-2022 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Δράμας, έχοντας υπόψη: 
 
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. Η αριθμ.23/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΜΘ «Έγκριση μετακίνησης οχημάτων της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων πέραν του ωραρίου» 
5. 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 
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φορέα» 
6. Το με αριθμό 4838/15-10-2020 έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα της ΠΑΜΘ περί κατανομής 
οχημάτων στις υπηρεσίες της ΠΕ Δράμας 
7. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 15993 /20-09-2022 αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας 
8. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 280968/692/21-09-2022 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Δράμας, προς τη 
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Δράμας, με το οποίο συναινεί με το ως άνω αίτημα. 
 
Με βάση τα προαναφερόμενα η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την παραχώρηση κατά χρήση του οχήματος της ΠΕ Δράμας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9449 για 
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7.Ό0π.μ.-16:00μ.μ. στο Γενικό 
Νοσοκομείο Δράμας, προκειμένου ν' αντιμετωπιστούν οι υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν για 
κατ΄οίκον νοσηλεία και διανομή-παραλαβή αλληλογραφίας. Το όχημα τις 10 αυτές ημέρες, θα μεταφέρει 
υπαλλήλους του νοσοκομείου κατά αποκλειστικότητα με οδηγό υπάλληλο της ΠΕ Δράμας. Με την λήξη 
της παραχώρησης χρήσης το εν λόγω όχημα θα επιστραφεί στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. 
 
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 παραχώρηση κατά χρήση του οχήματος της ΠΕ Δράμας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9449 
για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7.Ό0π.μ.-16:00μ.μ. στο 
Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, προκειμένου ν' αντιμετωπιστούν οι υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν για 
κατ΄οίκον νοσηλεία και διανομή-παραλαβή αλληλογραφίας. Το όχημα τις 10 αυτές ημέρες, θα μεταφέρει 
υπαλλήλους του νοσοκομείου κατά αποκλειστικότητα με οδηγό υπάλληλο της ΠΕ Δράμας. Με την λήξη 
της παραχώρησης χρήσης το εν λόγω όχημα θα επιστραφεί στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  674/2022. 
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