
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 22/08 ΗΟΤΛΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   160/2022. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 8η  Ηοσνίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 3868/03.06.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, 

β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο   θαη απόληεο : α] 

Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο :  Έγκριζη κίνηζης οτημάηων ηοσ Γήμοσ εκηός ορίων ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας. 

         Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πρώηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ζέηεη ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ.3 ηνπ Ν. 4674/2020, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 4795/2021 (ΦΔΚ 62Α) «Ωο αξκόδηα Αξρή γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

θίλεζεο ησλ νρεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο νξγαληζκνύ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄θαη β΄ βαζκνύ θαη ζε 

λνκηθά ηνπο πξόζσπα, λνείηαη ε νηθεία Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή .ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, επηηξέπεηαη 

ε θίλεζε νρεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε νξγαληζκνύ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄θαη β΄ βαζκνύ θαη ζε λνκηθά 

ηνπο πξόζσπα, ρσξίο πξνεγνύκελε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αιιά κε έγθξηζε ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε ή ηνπ Γεκάξρνπ αληίζηνηρα, ή ηνπ αηξεηνύ κνλνπξόζσπνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο πνπ 

νξίδνπλ κε απόθαζή ηνπο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο , ε επηηξνπή απνθαζίδεη ζηελ ακέζσο επόκελε 

ζπλεδξίαζή ηεο, εάλ ε θίλεζε ηνπ νρήκαηνο ήηαλ επηβεβιεκέλε ή όρη. 

    Αθοιούζφς ο Πρόεδρος ζέηεη σπ’ όυηλ ηφλ κειώλ ηα ζτεηηθά σπερεζηαθά έγγραθα ηοσ γραθείοσ θίλεζες 

ηοσ δήκοσ, ποσ έτοσλ φς αθοιούζφς : 

     1.- Σχετικά  έγγραφα (αριθ.3849/03.06.2022 &3855/03.06.2022 ) 

ΘΔΜΑ : Έγθρηζε θίλεζες οτήκαηος,  κε αρηζ. θσθιοθορίας ΚΖΖ 5490 (Απορρηκκαηοθόρο DAF LE 32) 

οτήκαηος ηοσ Γήκοσ Βέιοσ- Βότας, ηελ 04/06/2022 κε επηζηροθή ασζεκερόλ θαη  από ηελ 06/06/2022 έφς 

θαη ηελ 10/06/2022 . 

2.- Σχετικά  έγγραφα (αριθ. 3850/03.06.2022 & αριθ. 3857/03.06.2022) 

ΘΔΜΑ : Έγθρηζε θίλεζες οτήκαηος,  κε αρηζ. θσθιοθορίας ΕΕΜ 4016 (Απνξξηκκαηνθόξν SCANIA), 

οτήκαηος ηοσ Γήκοσ Βέιοσ- Βότας,  ηελ 04/06/2022 κε επηζηροθή ασζεκερόλ θαη  από ηελ 06/06/2022 

έφς θαη ηελ 10/06/2022 . 
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3.- Σχετικό  έγγραφο (αριθ. 3856/03.06.2022) 

 ΘΔΜΑ : Έγθρηζε θίλεζες οτήκαηος, κε αρηζ. θσθιοθορίας ΚΖΖ 5486  (Απνξξηκκαηνθόξν AROCS) 

οτήκαηος ηοσ Γήκοσ Βέιοσ- Βότας, από ηελ 06/06/2022  έφς θαη ηελ 10/06/2022 . 

4.- Σχετικά  έγγραφα (αριθ. 3852/03.06.2022 , 3854/03.06.2022 & 3859/03.06.2022) 

 ΘΔΜΑ : Έγθρηζε θίλεζες οτήκαηος, κε αρηζ. θσθιοθορίας ΚΖO 1581 (Απνξξηκκαηνθόξν SCANIA)  

οτήκαηος ηοσ Γήκοσ Βέιοσ- Βότας, ηελ 04/06/2022 κε επηζηροθή ασζεκερόλ ,  ηελ 05/06/2022 κε 

επηζηροθή ασζεκερόλ θαη από ηελ 06/06/2022 έφς θαη ηελ 10/06/2022. 

     5.- Σχετικά   έγγραφα (αριθ. 3851/03.06.2022 ,  3853/03.06.2022 &  3858/03.06.2022) 

 ΘΔΜΑ : Έγθρηζε θίλεζες οτήκαηος, κε αρηζ. θσθιοθορίας ΚΖΖ 5457 (Απνξξηκκαηνθόξν DAIMLER 

CHRYSL) οτήκαηος ηοσ Γήκοσ Βέιοσ- Βότας, ηελ 04/06/2022 κε επηζηροθή ασζεκερόλ,  ηελ 05/06/2022 

κε επηζηροθή ασζεκερόλ θαη  από ηελ 06/06/2022 έφς θαη ηελ 10/06/2022 . 

      Σηε ζσλέτεηα ο Πρόεδρος πρόηεηλε ηελ έγθρηζε θίλεζες ηφλ αλφηέρφ οτεκάηφλ ηοσ Γήκοσ θαη θάιεζε 

ηελ Ο.Δ. λα αποθαζίζεη ζτεηηθά. 

    Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθού έιαβε σπόυε ηοσ ηα αλφηέρφ θαη κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

             Δγκρίνει ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ κε αξηζκό θπθινθνξίαο : ΚΖΖ 5490, ΕΕΜ 

4016, ΚΖΖ 5486,  ΚΖΟ 1581  θαη ΚΖΖ 5457 εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ πεξίνδν από 

04.06.2022 έσο θαη 10.06.2022,  όπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ζην ηζηνξηθό ηεο παξνύζεο θαη ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο, ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο 

ηεο παξνύζαο. 

   

Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 160/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                               ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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