
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   13/2023 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2023 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση απόφασης για επείγουσα μετακίνηση οχήματος ΚΖΧ2790 
εκτός έδρας. 

Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του 
Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 2225/10-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπάντης Ιορδάνης                                  Μπιτάκης Άνθιμος 
2. Μπερμπερίδης Πέτρος                           Γρομπανόπουλος Τρύφων 
3. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
4. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 
5. Γυρίκη Ελένη 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, Αν απουσιάζει ή 
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, το μέλος της επιτροπής 
το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, προεδρεύει ο κος Μπερμπερίδης Πέτρος ως αντιπρόεδρος. 

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το άρθρο 55 του Ν. 5003/2022 
(Α’ 230) «Κίνηση εκτός ορίων περιφερειακής ενότητας των οχημάτων Ο.Τ.Α. α΄ 
και β΄ βαθμού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4674/2020», σύμφωνα με 
το οποίο: 

«3. Ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων που ανήκουν 
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους 
πρόσωπα, νοείται η οικεία Οικονομική Επιτροπή. Σε κατεπείγουσες 
περιπτώσεις, επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων που ανήκουν σε οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και σε νομικά τους πρόσωπα, χωρίς 
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προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά με έγκριση του 
Περιφερειάρχη ή του Δημάρχου αντίστοιχα, ή του αιρετού μονοπρόσωπου 
οργάνου διοίκησης που ορίζουν με απόφασή τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, εάν η κίνηση του 
οχήματος ήταν επιβεβλημένη ή όχι.» 

Με την αριθ. 234/2023 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου (αριθ. πρωτ. 2439/14-
02-2023) εγκρίθηκε η μετακίνηση του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας 
ΚΖΧ2790, την 14/02/2023 προς την Λευκόβρυση Κοζάνης, για την 
αντιμετώπιση όλως εξαιρετικών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών 
(μεταφορά αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους της 
γειτονικής χώρας). 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΙΣΧΥΟΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 

1 
Γρηγοριάδης Βασίλειος 
(Οδηγός Δ. Αμυνταίου) 

ΚΖΧ2790 ΦΟΡΤΗΓΟ 
14/02/2023 
 

Η αναχώρηση του οχήματος έγινε στις 14/02/2023  και η επιστροφή την ίδια 
μέρα. 

Λόγω του κατεπείγοντος της μετακίνησης  και  δεδομένου ότι α) η προηγούμενη 
τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 19 
Ιανουαρίου 2023, καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν εάν η κίνηση του οχήματος ήταν επιβεβλημένη ή όχι. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 5003/2022 (Α’ 230)  
2. Την αριθ. 2439/2023 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Εγκρίνει την μετακίνηση του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΧ2790, 
την 14/02/2023 προς την Λευκόβρυση Κοζάνης, για την αντιμετώπιση όλως 
εξαιρετικών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, σύμφωνα με το 
σκεπτικό της παρούσας. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 13/2023 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

   Ο Αντιπρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.                                                         3. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
                                                                                           4. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
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