
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   35/2023 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2023 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίων 
περιφερειακής ενότητας. 

Στο Αμύνταιο, στις 02 του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη 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. 3022/24-02-2023 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 επτά (7) μέλη. 

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

Παρούσα στη συνεδρίαση και η κα Κρητικού Διαμαντούλα, επικεφαλής της 
παράταξης «Συνεργασία για την ανάπτυξη του Δήμου Αμυνταίου» που δεν 
εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή (αρ.75 παρ.1, Ν.3852/10). 

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 9ο θέμα 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. 238/2023 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου (αριθ. πρωτ. 2487/15-
02-2023) εγκρίθηκε η μετακίνηση του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας 
ΚΗΙ9294, την 03/03/2023 προς την Θεσσαλονίκη, περιοχή αεροδρομίου, για 
την αεροπορική μετάβαση του Δημάρχου κ. Μπιτάκη Άνθιμου και τις ειδικές 
συνεργάτιδες, κα. Γούλιου Αντωνία και κα Σαμαρά Ευθαλία, στην Κύπρο 
κατόπιν προσκλήσεως του Δήμου Καραβά στα πλαίσια της αδελφοποίησης 
των Δήμων, και την 07/03/2023 από Θεσσαλονίκη προς Αμύνταιο. 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΙΣΧΥΟΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 

1 
Μπιτάκης Άνθιμος 
(Δήμαρχος Αμυνταίου) 

ΚΗΙ9294 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

03/03/2023 
και 
07/03/2023 
 

Η αναχώρηση του οχήματος θα γίνει την 03/03/2023 το πρωί και ώρα 11:00π.μ. 
και η επιστροφή του θα γίνει την 07/03/2023 το απόγευμα και ώρα 17:00μ.μ.. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 5003/2022 (Α’ 230)  
2. Την αριθ. 2487/2023 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την μετακίνηση του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ9294, την 
03/03/2023 προς την Θεσσαλονίκη, περιοχή αεροδρομίου, και την 07/03/2023 
από Θεσσαλονίκη, περιοχή αεροδρομίου προς Αμύνταιο, σύμφωνα με το 
σκεπτικό της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 35/2023 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

   Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.  
                                                                                           5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.  
                                                                                           6. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
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