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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  21/ 07-06-2022 

 

    Αριθμός Απόθαζης:  56/2022 

ΘΕΜΑ: «Έγθξηζε κεηαθίλεζεο δύν ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ  ηνπ  Δήκνπ καο». 

     Σην Σηδεξόθαζηξν θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 7
ε
 ηνπ κελόο Θνπλίνπ 

ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Τξίηε  θαη ώξα 12:00 π.κ., ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε 

Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση.  4375/03-06-2022 

έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10. Η ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ δηα δώζεο παξνπζία ησλ 

κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο.   

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

ηεζζάξσλ (4) κειώλ (ηξηώλ ηαθηηθώλ θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ) θαη ηελ απνπζία  

ηεζζάξσλ  (4) ηαθηηθώλ  κειώλ  (εθ ησλ νπνίσλ αληί ηνπ ελόο ηαθηηθνύ κέινπο  παξεπξέζεθε 

ν  αλαπιεξσηήο  ηνπ),   ήηνη: 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

1)  Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο )                                5)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   

2)  Τνξνπλίδεο Θσάλλεο    (Αληηπξόεδξνο)                           6)  Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο                     

3)   Θληδέο Νηθόιανο                                                              7)   Κνξσλίδεο Παύινο           

4)  Ζιαηίληζεο Αληώληνο  (Αλαπι.  Μέινο)                          8)  Δήκνπ Θσάλλεο                                                                       

  

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θπξία Κνηξίδνπ Ειέλε, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ. 

 Ο θύξηνο Πξόεδξνο δηαπηζηώλνληαο ηελ ύπαξμε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ νινθιεξώζεθε ε ζπδήηεζε από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ εθηόο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο  ζέκαηνο,  ν θύξηνο πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
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δηάηαμεο, ην νπνίν είρε ηίηιν: «Έγθξηζε κεηαθίλεζεο δύν ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ  ηνπ  

Δήκνπ καο». 

 Πξηλ  ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηα κέιε έιαβαλ ηελ από 01-06-2022 εηζήγεζε ηνπ 

Γξαθείνπ Κίλεζεο  γηα κεηαθίλεζε νρεκάησλ εθηόο έδξαο, θαζώο θαη ηελ από 01-06-2022  

ζρεηηθή απόθαζε Δεκάξρνπ γηα κεηαθίλεζε, ηα νπνία έγγξαθα επηζπλάπηνληαη ζηελ 

παξνύζα  απόθαζε θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο.  

 Εηζεγνύκελνο ην πξώην ζέκα ν θύξηνο Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηελ από 01-06-2022 εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο αλαθνξηθά κε 

ηελ αλαγθαηόηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ ππ΄ αξηζκό  ΚΗΗ-4526 νρήκαηνο (Terios),   ζηηο 3-06-

2022 ζηε Θεζζαινλίθε κε ζθνπό λα ζπλνδεύζεη ην ΦΘΧ απνξξηκκαηνθόξν  αλαθύθισζεο 

ΚΗΗ 4516  ζηελ επηζηξνθή ηνπ έπεηηα από επηζθεπή ηνπ ζε  ζπλεξγείν ζηε  Νενρσξνύδα  

Θεζζαινλίθεο.  

 Καηά ηελ εηζήγεζή ηνπ αλέθεξε όηη δεηήζεθε ζηηο 01-06-2022  από ην γξαθείν  θίλεζεο, 

εκεξνκελία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο,   λα κεηαθηλεζνύλ 

ηα νρήκαηα θαη  ν ίδηνο (ν Δήκαξρνο), αλέθεξε όηη κε εληνιή θαη δηθή ηνπ απόθαζε έγηλε ε 

κεηαθίλεζε γηα ππεξεζηαθή αλάγθε, γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ,  θαη δεηά ηελ 

έγθξηζε  ηεο  Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 

       Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ από 01-06-2022 εηζήγεζε ηνπ 

Γξαθείνπ Κίλεζεο  γηα κεηαθίλεζε νρεκάησλ εθηόο έδξαο, θαζώο θαη ηελ από 01-06-2022  

ζρεηηθή απόθαζε Δεκάξρνπ γηα κεηαθίλεζε 

Αποθαζίζει  ομόθωνα 

      Εγθξίλεη ηελ κεηαθίλεζε ζηε Θεζζαινλίθε κε επηζηξνθή  ησλ θάησζη νρεκάησλ ηνπ 

Δήκνπ κε ηνπο αλαθεξόκελνπο επηβαίλνληεο   γηα ππεξεζηαθή   αλάγθε κεηαθίλεζεο ηνπ ππ΄ 

αξηζκό  ΚΗΗ-4526 νρήκαηνο (Terios),   ζηηο 03-06-2022 ζηε Θεζζαινλίθε κε ζθνπό λα 

ζπλνδεύζεη ην ΦΘΧ απνξξηκκαηνθόξν  αλαθύθισζεο ΚΗΗ 4516  ζηελ επηζηξνθή ηνπ (03-

06-2022), έπεηηα από επηζθεπή ηνπ ζε  ζπλεξγείν ζηε  Νενρσξνύδα  Θεζζαινλίθεο.  

Α. Αξ. νρήκαηνο κεηαθίλεζεο: ΚΗΗ-4526 Terios, Οδεγόο: Καξαγθηόδεο Νηθόιανο (ΔΕ 

νδεγώλ Φνξηεγνύ)  

B. Αξ. νρήκαηνο κεηαθίλεζεο: KHH-4516 Mercedes Benz (ΦΘΧ απνξξηκκαηνθόξν 

αλαθύθισζεο),   Oδεγόο: Πίνο Νηθόιανο (ΔΕ29 -Οδεγώλ). 
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Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  56/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο                                                          Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                              ( ππνγξαθέο)  

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης                                                                                      
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