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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  19/ 27-05-2022 

 

    Αριθμός Απόθαζης:  53/ 2022 

ΘΕΜΑ: «Μεηαθίλεζε δύν νρεκάησλ ηνπ  Γήκνπ καο ζηε Θεζζαινλίθε κε επηζηξνθή». 

 

Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  27
ε
 ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Παξαζθεπή 

θαη ώξα 14:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

Σηληηθήο, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   4189/27-05-2022 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα,  ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10. 

          Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία έμη 

(6) κειώλ (ηεζζάξσλ ηαθηηθώλ θαη δύν αλαπιεξσκαηηθώλ) θαη ηελ απνπζία  ηξηώλ  (3) 

ηαθηηθώλ  κειώλ  (εθ ησλ νπνίσλ δύν  ηαθηηθώλ κειώλ αληί απηώλ παξεπξέζεθαλ νη  

αλαπιεξσηέο  ηνπο),   ήηνη: 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο )                                       7)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                     

2) Τνξνπλίδεο Ησάλλεο    (Αληηπξόεδξνο)                                   8)  Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο           

           

3) Ηληδέο Νηθόιανο                                                                       9)  Κνξσλίδεο Παύινο   

4) Γήκνπ Ησάλλεο                        

5) Ειαηίληζεο Αληώληνο  (Αλαπι.  Μέινο)                                                                                

6) Λεσλάθεο Λεσλίδαο  (Αλαπι.  Μέινο)                                                                                

     Σηελ πξόζθιεζε πνπ έιαβαλ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαθέξζεθε ν ιόγνο 

ζύγθιεζεο ηεο  έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο, σο εμήο:  

«Τν θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο αηηηνινγείηαη από ην γεγνλόο  όηη ππάξρεη πξνζεζκία ε 

νπνία ιήγεη ζήκεξα αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην Πξάζηλν Τακείν θαη γηα ην 
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δεύηεξν ζέκα όηη  ππάξρεη άκεζε αλάγθε ειέγρνπ θαη επηζθεπήο δύν νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

καο κε ηελ γξεγνξόηεξε δηαδηθαζία, ώζηε λα κελ δηαηαξαρζεί ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γήκν καο»,  

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. 

 Ο θύξηνο Πξόεδξνο δηαπηζηώλνληαο ηελ ύπαξμε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ όια ηα παξεπξηζθόκελα κέιε ζπκθώλεζαλ γηα ηνλ έθηαθην 

ραξαθηήξα θαη ην επείγνλ ηεο έθηαθηεο ζύγθιεζεο, εηζεγήζεθε ην δεύηεξν ζέκα ηεο 

ζπδήηεζεο, ην νπνίν είλαη: «Μεηαθίλεζε δύν νρεκάησλ ηνπ  Γήκνπ καο ζηε Θεζζαινλίθε κε 

επηζηξνθή». 

 Πξηλ  ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηα κέιε έιαβαλ ηελ από 27-05-2022 εηζήγεζε ηνπ 

Γξαθείνπ Κίλεζεο  γηα κεηαθίλεζε νρεκάησλ εθηόο έδξαο. 

 Δηζεγνύκελνο ην δεύηεξν ζέκα ν θύξηνο Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ από 27-05-2022 εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο αλαθνξηθά κε 

ηελ αλαγθαηόηεηα ειέγρνπ θαη επηζθεπήο δύν νρεκάησλ ηνπ δήκνπ ΚΖΖ-4516  θαη ΚΖΖ-

4518 θαη ηελ κεηαθίλεζή ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε κε επηζηξνθή. 

 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,  αθνύ απνθάζηζε νκόθσλα ηνλ έθηαθην ραξαθηήξα θαη ην 

επείγνλ ηεο έθηαθηεο ζύγθιηζήο ηεο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ηνπ δεύηεξνπ ζέκαηνο  

θαη ιακβάλνληαο  ππόςε ηελ εηζήγεζε   ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο   αλαθνξηθά κε ηελ 

αλαγθαηόηεηα επηζθεπήο ησλ   νρεκάησλ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ. 

Αποθαζίζει  ομόθωνα 

Δγθξίλεη ηελ κεηαθίλεζε ζηε Θεζζαινλίθε κε επηζηξνθή  ησλ θάησζη νρεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ κε ηνπο αλαθεξόκελνπο επηβαίλνληεο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο εξγαζίεο 

επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ.  

Δηδηθόηεξα ε κεηαθίλεζε ζα γίλεη  σο εμήο:  

Α. Αξ.νρήκαηνο κεηαθίλεζεο: KHH-4516 Mercedes Benz (ΦΗΧ απνξξηκκαηνθόξν 

αλαθύθισζεο)  Oδεγόο: Πίνο Νηθόιανο (ΓΔ29 -Οδεγώλ). 

Β.  Αξ.νρήκαηνο κεηαθίλεζεο ΚΖΖ-4518 Ford Ranger (ΦΗΧ Φνξηεγό) Οδεγόο: Καξαγθηόδεο 

Νηθόιανο (ΓΔ νδεγώλ Φνξηεγνύ) Σπλεπηβαίλσλ: Σαββίδεο Παλαγίσηεο (Αληηδήκαξρνο 

Τερληθώλ έξγσλ). 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  53/2022. 
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Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                          Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                              ( ππνγξαθέο)  

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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