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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 52/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. 
 

   Σήμερα Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο 
Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις 

εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2.039/18-2-2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα 
τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 
του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για 
να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

          Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος, 

5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 
6. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 
 

 

           Ο Πρόεδρος καθώς και όλα τα παρόντα μέλη συμμετείχανε στη συνεδρίαση δια 
ζώσης. 
           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 

Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
            Στη συνεδρίαση συμμετείχε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και η 

Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
          Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 

ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθεί σήμερα 
ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 
(ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  

● Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έργου «Κατασκευή 
στραγγιστηρίου και αποκατάσταση φθορών στο Πολιτιστικό Αγ. Φωτεινής» (αριθμ. 

μελέτης 5/2021). 
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          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

Αποφασίζει ομόφωνα 

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί 

σχετική απόφαση. 
          Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τις αριθ. πρωτ. 1.540/8-2-2022, 

1.956/16-2-2022, 1.178/2-2-2022, 1.800/14-2-2022, 1.089/1-2-2022, 1.155/2-2-
2022, 1.271/3-2-2022, 1.339/4-2-2022, 1.402/7-2-2022, 1.503/8-2-2022, 
1.541/8-2-2022, 1.615/9-2-2022, 1.670/10-2-2022, 1.671/10-2-2022 (ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), 1.779/11-2-2022, 1.799/14-2-2022, 1.884/15-2-2022, 1.957/16-2-
2022, 1.977/17-2-2022, 2009/17-2-2022,  1.090/1-2-2022, 1.272/3-2-2022, 

1.340/4-2-2022, 1.504/8-2-2022, 1.616/9-2-2022, 1.780/11-2-2022, 1.883/15-2-
2022, 1.976/17-2-2022 εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 
του Δήμου, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 23 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 

όπως τέθηκε σε ισχύ από 24-2-2020 αιτούνται την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας 
και εκτός νομού των αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 2574, ΚΗΙ 2563, ΚΗ1 2571 και ΚΗΙ 

1686 οχημάτων του Δήμου σε ημερομηνίες, ώρες και πόλεις όπως αυτές αναφέρονται 
ως ακολούθως: 

Α. Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-1686 ΦΟΡΤΗΓΟΥ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  αυτοκινήτου του Δήμου Έδεσσας στις  09 - 02– 2022  και   
Ώρα  08:00 με οδηγό τον ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΠΕΤΡΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  
βαθμό  Δ  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   στο Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ). Αιτία μετακίνησης η 
μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και επιστροφή υπολειμμάτων. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-1686 ΦΟΡΤΗΓΟΥ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  αυτοκινήτου του Δήμου Έδεσσας στις  17 - 02– 2022  και   
Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΠΕΤΡΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  
βαθμό  Α΄ , από την ΕΔΕΣΣΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   στο Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ). Αιτία μετακίνησης η 
μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και επιστροφή υπολειμμάτων.  ----- 

Β. Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2563  ΦΟΡΤΗΓΟΥ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  αυτοκινήτου του Δήμου Έδεσσας στις 03 - 02– 2022  και   Ώρα  
09:00 με οδηγό τον ΚΟΥΖΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  
βαθμό  Δ  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   στο Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ). Αιτία μετακίνησης η 
μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και επιστροφή υπολειμμάτων.   

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2563  ΦΟΡΤΗΓΟΥ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  αυτοκινήτου του Δήμου Έδεσσας στις 15 - 02– 2022  και   Ώρα  
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08:30 με οδηγό τον ΚΟΥΖΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  
βαθμό  Δ  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   στο Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ). Αιτία μετακίνησης η 
μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και επιστροφή υπολειμμάτων.   

Γ. Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2574 ΦΟΡΤΗΓΟΥ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  αυτοκινήτου του Δήμου Έδεσσας στις 01 - 02– 2022  και   Ώρα  

09:00 με οδηγό τον ΚΟΥΖΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  
βαθμό  Δ  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   στο Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ). Αιτία μετακίνησης η 
μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και επιστροφή υπολειμμάτων.   

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2574 ΦΟΡΤΗΓΟΥ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  αυτοκινήτου του Δήμου Έδεσσας στις 04 - 02– 2022  και   Ώρα  
08:30 με οδηγό τον ΚΟΥΖΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  
βαθμό  Δ  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   στο Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ). Αιτία μετακίνησης η 
μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και επιστροφή υπολειμμάτων.  

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2574 ΦΟΡΤΗΓΟΥ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  αυτοκινήτου του Δήμου Έδεσσας στις  07 - 02– 2022  και   
Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΚΟΥΖΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. 
ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Δ  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   
στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ). Αιτία μετακίνησης 
η μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και επιστροφή υπολειμμάτων.  ----- 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2574 ΦΟΡΤΗΓΟΥ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  αυτοκινήτου του Δήμου Έδεσσας στις  08 - 02– 2022  και   
Ώρα  09:00 με οδηγό τον ΚΟΥΖΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. 
ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Δ  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   
στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ). Αιτία μετακίνησης 
η μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και επιστροφή υπολειμμάτων.   

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  

παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2574 ΦΟΡΤΗΓΟΥ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  αυτοκινήτου του Δήμου Έδεσσας στις  10 - 02– 2022  και   
Ώρα  09:00 με οδηγό τον ΚΟΥΖΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. 
ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Δ  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   
στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ). Αιτία μετακίνησης 
η μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και επιστροφή υπολειμμάτων.   

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
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παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2574 ΦΟΡΤΗΓΟΥ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  αυτοκινήτου του Δήμου Έδεσσας στις  11 - 02– 2022  και   
Ώρα  09:00 με οδηγό τον ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. 
ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Δ  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   
στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ). Αιτία μετακίνησης 
η μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και επιστροφή υπολειμμάτων.  ---------- 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2574 ΦΟΡΤΗΓΟΥ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  αυτοκινήτου του Δήμου Έδεσσας στις  14 - 02– 2022  και   
Ώρα  09:00 με οδηγό τον ΚΟΥΖΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. 
ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Δ  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   
στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ). Αιτία μετακίνησης 
η μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και επιστροφή υπολειμμάτων. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 

24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2574 ΦΟΡΤΗΓΟΥ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  αυτοκινήτου του Δήμου Έδεσσας στις  16 - 02– 2022  και   
Ώρα  08:00 με οδηγό τον ΚΟΥΖΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. 
ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Δ  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   
στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ). Αιτία μετακίνησης 
η μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και επιστροφή υπολειμμάτων. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2574 ΦΟΡΤΗΓΟΥ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  αυτοκινήτου του Δήμου Έδεσσας στις  18 - 02– 2022  και   
Ώρα  09:00 με οδηγό τον ΚΟΥΖΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. 
ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Δ  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   
στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ). Αιτία μετακίνησης 
η μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και επιστροφή υπολειμμάτων.   

Δ. Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2574 ΦΟΡΤΗΓΟΥ-
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  αυτοκινήτου του Δήμου Έδεσσας στις  18 - 02– 2022  και   
Ώρα  09:00 με οδηγό τον ΚΟΥΖΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. 
ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Δ  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   
στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ). Αιτία μετακίνησης 
η μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και επιστροφή υπολειμμάτων.   

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2571  Επιβατικό-  αυτοκινήτου του 
Δήμου Έδεσσας στις 02 - 02–2022  και   Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Β΄  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην 
ΚΟΖΑΝΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   και  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
στο Νοσοκομείο ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
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Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2571  Επιβατικό-  αυτοκινήτου του 
Δήμου Έδεσσας στις 03 - 02–2022  και   Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Β΄  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην 
ΚΟΖΑΝΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   και  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
στο Νοσοκομείο ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2571  Επιβατικό-  αυτοκινήτου του 
Δήμου Έδεσσας στις  04 - 02–2022  και   Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Β΄  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην 
ΚΟΖΑΝΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   και  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
στο Νοσοκομείο ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 

Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2571  Επιβατικό-  αυτοκινήτου του 
Δήμου Έδεσσας στις  07 - 02–2022  και   Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Β΄  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην 
ΚΟΖΑΝΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   και  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
στο Νοσοκομείο ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2571  Επιβατικό-  αυτοκινήτου του 
Δήμου Έδεσσας στις  08 - 02–2022  και   Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Β΄  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην 
ΚΟΖΑΝΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   και  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
στο Νοσοκομείο ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2571  Επιβατικό-  αυτοκινήτου του 
Δήμου Έδεσσας στις  09 - 02–2022  και   Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Β΄  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην 
ΚΟΖΑΝΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   και  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
στο Νοσοκομείο ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2571  Επιβατικό-  αυτοκινήτου του 
Δήμου Έδεσσας στις  10 - 02–2022  και   Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Β΄  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην 
ΚΟΖΑΝΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   και  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
στο Νοσοκομείο ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2571  Επιβατικό-  αυτοκινήτου του 
Δήμου Έδεσσας στις  11 - 02–2022  και   Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Β΄  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην 
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ΚΟΖΑΝΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   και  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
στο Νοσοκομείο ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2571  Επιβατικό-  αυτοκινήτου του 
Δήμου Έδεσσας στις  14 - 02–2022  και   Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Β΄  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην 
ΚΟΖΑΝΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   και  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
στο Νοσοκομείο ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2571  Επιβατικό-  αυτοκινήτου του 
Δήμου Έδεσσας στις  15 - 02–2022  και   Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Β΄  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην 

ΚΟΖΑΝΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   και  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
στο Νοσοκομείο ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2571  Επιβατικό-  αυτοκινήτου του 
Δήμου Έδεσσας στις  16 - 02–2022  και   Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Β΄  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην 
ΚΟΖΑΝΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   και  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
στο Νοσοκομείο ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2571  Επιβατικό-  αυτοκινήτου του 
Δήμου Έδεσσας στις  17 - 02–2022  και   Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Β΄  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην 
ΚΟΖΑΝΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   και  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
στο Νοσοκομείο ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2571  Επιβατικό-  αυτοκινήτου του 
Δήμου Έδεσσας στις  18 - 02–2022  και   Ώρα  08:30 με οδηγό τον ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Β΄  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην 
ΚΟΖΑΝΗ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ   και  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
στο Νοσοκομείο ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Ε. Σε εφαρμογή της αριθμ. 23 παρ.3  του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 
24-02-2020  και με αρ. πρωτ. 4282 /24-03-2021 οικείο πρωτόκολλο του  Δήμου μας   « 
Περί κινήσεως εκτός έδρας και εκτός Νομού αυτ/των (κρατικών & ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού) »  
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κίνηση  του ΚΗΙ-2571  Επιβατικό-  αυτοκινήτου του 
Δήμου Έδεσσας στις  17 - 02–2022  και   Ώρα  11:00 με οδηγό τον ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟ  Υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ με  βαθμό  Β΄  , από την ΕΔΕΣΣΑ στην 
ΑΘΗΝΑ   για την ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ του ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  Γιάννου Δημήτριου  ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ  ΤΟΥ   Ε.Φ.Κ.Α. και επιστροφή  
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  αργά την νύκτα. 
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  κάλεσε τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
          Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ευάγγελος Θωμάς παίρνοντας το λόγο 

ανέφερε τα ακόλουθα:  « Με τον Ν. 4674/20 άρθρο 23 παραγ. 3 που επικαλείται η 

Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας ορίζεται ότι «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 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. Τυχόν κινήσεις 

Δημάρχων και Περιφερειαρχών με υπηρεσιακά οχήματα, που έλαβαν χώρα κατά 

παρέκκλιση των έως σήμερα διατάξεων για την έγκρισή τους, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον 

πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση όλως εξαιρετικών και απρόβλεπτων 

υπηρεσιακών αναγκών, που δικαιολογούν τη μη τήρηση της σχετικής διαδικασίας και 

εφόσον η συνδρομή των γεγονότων αφορούσε αποδεδειγμένες αυτοδιοικητικές 

υπηρεσιακές ανάγκες». Ωστόσο εφόσον αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της κίνησης των 

οχημάτων του Δήμου μας είναι η Οικονομική Επιτροπή οφείλω να επισημάνω ότι 

σύμφωνα με την Αρ. Εγκυκλίου 648 με αρ. πρωτ.: 69738/24-9-21 του Υπουργείου 

Εσωτερικών που αφορά την «Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και εκτός της χώρας» 

στη σελ. 3 παράγραφο α. Απόφαση Μετακίνησης Αιρετών Δήμου. Στις 

προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται είναι και οι εξής ζ) το ποσό της 

δαπάνης και την αντίστοιχη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη 

συγκεκριμένη μετακίνηση, η) κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται 

ρητά από τις διατάξεις του Ν. 4336/2015. Η απόφαση μετακίνησης (νομική 

δέσμευση) εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου και αναρτάται 

στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Συνεπώς, εφιστάται η προσοχή για την αμελλητί 

ανάρτηση της προαναφερόμενης απόφασης στο πρόγραμμα Διαύγεια, 

δεδομένου ότι η ανάρτηση αποτελεί προϋπόθεση της έναρξης ισχύος της. 

Με δεδομένο ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις που ορίζονται από την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών δεν συμπεριλήφθησαν στην εισήγηση της υπηρεσίας και επειδή η 

μετακίνηση του κ. Δημάρχου δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ως έκτακτη που 

πραγματοποιήθηκε στις 17-2-22 με αρ. πρωτ.: 2009 στην Αθήνα σε προγραμματισμένη 

συνάντηση με τον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α, καθώς όπως αναφέρεται στην αρ. εγκύκλιο 648 

στη παράγραφο στ) «Λόγους επείγουσας μετακίνησης συνιστούν «έκτακτα γεγονότα που 

εκφεύγουν της συνήθους ροής των πραγμάτων και της αναμενόμενης εξέλιξης της 

προγραμματισμένης δραστηριότητας των Ο.Τ.Α». Συνεπώς, δεν συνιστά επαρκή 

αιτιολογία η συνήθως επικληθείσα, γενικόλογη αναφορά περί μετακίνησης 

αιρετού για συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες για θέματα που αφορούν 

στο δήμο».  

Όσο αφορά την έγκριση μετακινήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους του 

Δήμου για υπηρεσιακές ανάγκες θεωρώ ότι θα πρέπει να αναφέρονται στις εισηγήσεις της 

υπηρεσίας και η νομοθεσία που τις διέπει. Για όλους αυτούς τους λόγους και επειδή 
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υπάρχουν ασάφειες στις εγκρίσεις καταψηφίζω για τυπικούς λόγους και σε κάθε 

περίπτωση θα ζητήσω από την νομική σύμβουλο να γνωμοδοτήσει σχετικά με την 

νομοθεσία που υπάρχει για τις εγκρίσεις των μετακινήσεων τόσο των αιρετών όσο και των 

υπαλλήλων του Δήμου μας ώστε να έχω ολοκληρωμένη άποψη.  

           Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη τις ανωτέρω εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

& Πολεοδομίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ. ε του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1στί του Ν. 
4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 

Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 

προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του  Ν.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 24-02-
2020, καθώς και τα αντίστοιχα Δελτία κίνησης αυτοκινήτων 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

            Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας και εκτός νομού των αριθμ. κυκλοφορίας 

ΚΗΙ 2574, ΚΗΙ 2563, ΚΗ1 2571 και ΚΗΙ 1686 οχημάτων του Δήμου σε ημερομηνίες, 
ώρες και πόλεις όπως αυτές αναλύονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

      Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς καταψηφίζει την έγκριση των μετακινήσεων των 
υπηρεσιακών οχημάτων για τους λόγους που επικαλείται ανωτέρω. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 52/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 8-3-2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης 
Χατζόγλου. 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Τμήμα  Κίνησης-Συντήρησης Οχημάτων & Καυσίμων κ. Στ. Ωρολογά  

-Προϊσταμένη Τμ. Λογιστηρίου, Προμηθειών και Προϋπολογισμού 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

-  Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
-  Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας 
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