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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 58ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 634/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε 
σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και 
ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 
4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ 
αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 31780/29-10-2021 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)   φυσική παρουσία 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 

2 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή φυσική παρουσία 2 Τυπάλδος Νικόλαος 

3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.) φυσική παρουσία 3  

4 Μαργέλη Μαρία τηλεδιάσκεψη 4  

5 Βικέντιος Νικόλαος τηλεδιάσκεψη 5  
6 Γαζής Αναστάσιος τηλεδιάσκεψη 6  

7 Γιαννιώτης Παναγιώτης                     τηλεδιάσκεψη 7  

8   8  
9   9  

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, 

υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας. 
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης 

κ. Δρακονταειδή Κων/νο. 
 
 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών  οχημάτων Δήμου Λευκάδας.  

Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος 
 
                                                                                                       

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο 
Βικέντιο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 
1. τις διατάξεις του Ν.Δ. 2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του 
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 117/Α'), 
2. τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, 
3. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

4. την υπ' αριθ. οικ. 226/7007/30-03-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων», 
5. την Κ.Υ.Α. με αριθ. 129/2534/20-10-2010 «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού 
Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα» (Φ.Ε.Κ. 108/Β'), 
6. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4674/2020 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 
4795/2021 και ισχύει, με τις οποίες ορίζεται, μεταξύ άλλων, πως « 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 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 
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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», 
7. το αριθ. 152044/01-09-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, με θέμα « Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων ΟΤΑ α' και β' βαθμού», 
8. τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Λευκάδας (ΦΕΚ 732 Β/13-3-2012) (ΦΕΚ 
2722/τ.Β'/18-11-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
9. την υπ’ αριθμ. 28654/10-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΞΔΩΛΙ-43Χ) απόφαση Δημάρχου περί συμπλήρωσης της υπ. 
αριθμ. 25404/05-01-2021 (ορθή επανάληψη, ΑΔΑ : ΡΨ5ΒΩΛΙ-ΨΛΣ) απόφασης Δημάρχου ως προς τις 
αρμοδιότητες του κ. Νικόλαου Βικέντιου, Αντιδημάρχου, 
10. την κατεπείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη που δημιουργήθηκε για τη μετακίνηση εκτός έδρας υπηρεσιακών 
οχημάτων του Δήμου σε εξειδικευμένα συνεργεία αυτοκινήτων για επισκευή και για μεταφορά προσωπικού,  
11. τα αριθμ. πρωτ. ΕΣ 2294/27-10-2021, 2328/01-11-2021 και ΕΣ. 2346/02-11-2021 έγγραφα του Τμ. 
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, με τα οποία αιτείται 
την έγκριση μετακίνησης, εκτός ορίων του Νομού Λευκάδος, των κάτωθι υπηρεσιακών οχημάτων :  
α) του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 2505 με οδηγό τον Ροντογιάννη Λάμπρο, υπάλληλο 
του Δήμου Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από την έδρα του Δήμου στο ΚΤΕΛ Πρέβεζας, στις              27-
10-2021 και επιστροφή αυθημερόν, για παραλαβή ανταλλακτικού για την επισκευή του καταθλιπτικού αγωγού Αγ. 
Ηλία Λευκάδας, 
β) του με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4138 οχήματος με οδηγό τον Αρβανίτη Κων/νο, υπάλληλο του Δήμου 
Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από την έδρα του Δήμου Λευκάδας στο συνεργείο της «Π. Κοσμάς Ο.Ε.» 
στο Αγρίνιο Αιτ/νίας στις 01-11-2021, για επισκευή του σασμάν του οχήματος, 
γ) του με αριθμ. κυκλοφορίας  ΚΗΗ 1556 οχήματος με οδηγό τον Αρβανίτη Κων/νο, υπάλληλο του Δήμου 
Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από το συνεργείο της «Π. Κοσμάς Ο.Ε.» στο Αγρίνιο Αιτ/νίας στην έδρα 
του Δήμου, στις 01-11-2021, μετά την επισκευή του οχήματος,  
δ) του με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 1555 οχήματος με οδηγό τον Πολίτη Σπυρίδωνα, υπάλληλο του Δήμου 
Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από την έδρα του Δήμου Λευκάδας στo συνεργείο της κ. Παπουτσή 
Αθηνάς εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της εταιρείας ΜΑΝ ΗΕLLAS στα Ιωάννινα στις 02-11-2021, για επισκευή 
του οχήματος και 
ε) του με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 1566 οχήματος με οδηγό τον Πολίτη Σπυρίδωνα, υπάλληλο του Δήμου 
Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από τo συνεργείο της κ. Παπουτσή Αθηνάς εξουσιοδοτημένος συνεργάτης 
της εταιρείας ΜΑΝ ΗΕLLAS στα Ιωάννινα στην έδρα του Δήμου, στις  02-11-2021, μετά την επισκευή του 
οχήματος. 
12. τις υπ’ αριθμ. 31729/27-10-2021 (ΑΔΑ: 99ΞΩΩΛΙ-ΦΤΞ), 31852/01-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΣΡΙΩΛΙ-Ψ4Χ) και 
31894/02-11-2021 (ΑΔΑ:6ΤΝ1ΩΛΙ-ΓΜ7) αποφάσεις Δημάρχου περί έγκρισης κίνησης εκτός έδρας υπηρεσιακών 
οχημάτων Δήμου Λευκάδας, 

13. τις προγραμματισμένες κίνησης των κάτωθι υπηρεσιακών οχημάτων : 
α) με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4149 οχήματος με οδηγό τον Κακλαμάνη Ιωάννη, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας, 
του κλάδου ΔΕ30 Υδραυλικών (αριθ. πρωτ. 20777/18-11-2020 ΑΔΑ : ΨΨ3ΣΩΛΙ-Χ1Ν απόφαση Δημάρχου 
Λευκάδας για κατ’ εξαίρεση οδήγηση), από την έδρα του Δήμου Λευκάδας στην κεντρική δεξαμενή υδροδότησης 
Λευκάδας στην περιοχή Μεταξά του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις 03-11-2021 και επιστροφή αυθημερόν, για 
χλωρίωση της δεξαμενής και  
β) με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4433 οχήματος με οδηγό τον Αρβανίτη Κων/νο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας, 
του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από την έδρα του Δήμου Λευκάδας στο Περιφερειακό Κέντρο Ελεγκτικό Κέντρο 
Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου στην Πάτρα στις 03-11-2021 και επιστροφή 
αυθημερόν, για μεταφορά προσωπικού, μετά από κλήση σε ακρόαση βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 
2690/99. 
  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Α. Την έγκριση της κίνησης εκτός έδρας των ανωτέρω υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας όπως 
περιγράφεται  στις υπ’ αριθ. 31729/27-10-2021 (ΑΔΑ: 99ΞΩΩΛΙ-ΦΤΞ), 31852/01-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΣΡΙΩΛΙ-Ψ4Χ) 
και 31894/02-11-2021 (ΑΔΑ:6ΤΝ1ΩΛΙ-ΓΜ7) αποφάσεις Δημάρχου, ως επιβεβλημένες.  
Αναλυτικότερα η κίνηση των ανωτέρω υπηρεσιακών οχημάτων εκτός ορίων του Νομού είχε ως εξής :  
α) του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 2505 με οδηγό τον Ροντογιάννη Λάμπρο, υπάλληλο 
του Δήμου Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από την έδρα του Δήμου στο ΚΤΕΛ Πρέβεζας, στις 27-10-2021 
και επιστροφή αυθημερόν, για παραλαβή ανταλλακτικού για την επισκευή του καταθλιπτικού αγωγού Αγ. Ηλία 
Λευκάδας, 
β) του με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4138 οχήματος με οδηγό τον Αρβανίτη Κων/νο, υπάλληλο του Δήμου 
Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από την έδρα του Δήμου Λευκάδας στο συνεργείο της «Π. Κοσμάς Ο.Ε.» 
στο Αγρίνιο Αιτ/νίας στις 01-11-2021, για επισκευή του σασμάν του οχήματος, 
γ) του με αριθμ. κυκλοφορίας  ΚΗΗ 1556 οχήματος με οδηγό τον Αρβανίτη Κων/νο, υπάλληλο του Δήμου 
Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από το συνεργείο της «Π. Κοσμάς Ο.Ε.» στο Αγρίνιο Αιτ/νίας στην έδρα 
του Δήμου, στις 01-11-2021, μετά την επισκευή του οχήματος,  
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δ) του με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 1555 οχήματος με οδηγό τον Πολίτη Σπυρίδωνα, υπάλληλο του Δήμου 
Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από την έδρα του Δήμου Λευκάδας στo συνεργείο της κ. Παπουτσή 
Αθηνάς εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της εταιρείας ΜΑΝ ΗΕLLAS στα Ιωάννινα στις 02-11-2021, για επισκευή 
του οχήματος και 
ε) του με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 1566 οχήματος με οδηγό τον Πολίτη Σπυρίδωνα, υπάλληλο του Δήμου 
Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από τo συνεργείο της κ. Παπουτσή Αθηνάς εξουσιοδοτημένος συνεργάτης 
της εταιρείας ΜΑΝ ΗΕLLAS στα Ιωάννινα στην έδρα του Δήμου, στις  02-11-2021, μετά την επισκευή του 
οχήματος. 
 
Β. Τις προγραμματισμένες κινήσεις των κάτωθι υπηρεσιακών οχημάτων : 
α) με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4149 οχήματος με οδηγό τον Κακλαμάνη Ιωάννη, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας, 
του κλάδου ΔΕ30 Υδραυλικών (αριθ. πρωτ. 20777/18-11-2020 ΑΔΑ : ΨΨ3ΣΩΛΙ-Χ1Ν απόφαση Δημάρχου 
Λευκάδας για κατ’ εξαίρεση οδήγηση), από την έδρα του Δήμου Λευκάδας στην κεντρική δεξαμενή υδροδότησης 
Λευκάδας στην περιοχή Μεταξά του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις 03-11-2021 και επιστροφή αυθημερόν, για 
χλωρίωση της δεξαμενής και  
β) με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4433 οχήματος με οδηγό τον Αρβανίτη Κων/νο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας, 
του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από την έδρα του Δήμου Λευκάδας στο Περιφερειακό Κέντρο Ελεγκτικό Κέντρο 
Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου στην Πάτρα στις 03-11-2021 και επιστροφή 
αυθημερόν, για μεταφορά προσωπικού, μετά από κλήση σε ακρόαση βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 
2690/99. 
 
Η έγκριση της κίνησης των παραπάνω υπηρεσιακών οχημάτων ισχύει με τις εξής προϋποθέσεις: 

- Το κάθε υπηρεσιακό όχημα να είναι εφοδιασμένο πριν από κάθε κίνησή του με τα νόμιμα συνοδευτικά 
έγγραφα (δελτίο κίνησης και διαταγή πορείας) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

- Να μη οδηγείται από άλλον εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό ή από αυτούς στους οποίους κατ' εξαίρεση 
παρασχέθηκε η έγκριση για οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων και να μην μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα 
άσχετα προς την υπηρεσιακή τους αποστολή.» 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Α. Την έγκριση της κίνησης εκτός έδρας των ανωτέρω υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας όπως 
περιγράφεται  στις υπ’ αριθ. 31729/27-10-2021 (ΑΔΑ: 99ΞΩΩΛΙ-ΦΤΞ), 31852/01-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΣΡΙΩΛΙ-Ψ4Χ) 
και 31894/02-11-2021 (ΑΔΑ:6ΤΝ1ΩΛΙ-ΓΜ7) αποφάσεις Δημάρχου, ως επιβεβλημένες.  
Αναλυτικότερα η κίνηση των ανωτέρω υπηρεσιακών οχημάτων εκτός ορίων του Νομού είχε ως εξής :  
α) του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 2505 με οδηγό τον Ροντογιάννη Λάμπρο, υπάλληλο 
του Δήμου Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από την έδρα του Δήμου στο ΚΤΕΛ Πρέβεζας, στις 27-10-2021 
και επιστροφή αυθημερόν, για παραλαβή ανταλλακτικού για την επισκευή του καταθλιπτικού αγωγού Αγ. Ηλία 
Λευκάδας, 
β) του με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4138 οχήματος με οδηγό τον Αρβανίτη Κων/νο, υπάλληλο του Δήμου 
Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από την έδρα του Δήμου Λευκάδας στο συνεργείο της «Π. Κοσμάς Ο.Ε.» 
στο Αγρίνιο Αιτ/νίας στις 01-11-2021, για επισκευή του σασμάν του οχήματος, 
γ) του με αριθμ. κυκλοφορίας  ΚΗΗ 1556 οχήματος με οδηγό τον Αρβανίτη Κων/νο, υπάλληλο του Δήμου 
Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από το συνεργείο της «Π. Κοσμάς Ο.Ε.» στο Αγρίνιο Αιτ/νίας στην έδρα 
του Δήμου, στις 01-11-2021, μετά την επισκευή του οχήματος,  
δ) του με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 1555 οχήματος με οδηγό τον Πολίτη Σπυρίδωνα, υπάλληλο του Δήμου 
Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από την έδρα του Δήμου Λευκάδας στo συνεργείο της κ. Παπουτσή 
Αθηνάς εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της εταιρείας ΜΑΝ ΗΕLLAS στα Ιωάννινα στις 02-11-2021, για επισκευή 
του οχήματος και 
ε) του με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 1566 οχήματος με οδηγό τον Πολίτη Σπυρίδωνα, υπάλληλο του Δήμου 
Λευκάδας, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από τo συνεργείο της κ. Παπουτσή Αθηνάς εξουσιοδοτημένος συνεργάτης 
της εταιρείας ΜΑΝ ΗΕLLAS στα Ιωάννινα στην έδρα του Δήμου, στις  02-11-2021, μετά την επισκευή του 
οχήματος. 
 
Β. Τις προγραμματισμένες κινήσεις των κάτωθι υπηρεσιακών οχημάτων : 
α) με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 4149 οχήματος με οδηγό τον Κακλαμάνη Ιωάννη, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας, 
του κλάδου ΔΕ30 Υδραυλικών (αριθ. πρωτ. 20777/18-11-2020 ΑΔΑ : ΨΨ3ΣΩΛΙ-Χ1Ν απόφαση Δημάρχου 
Λευκάδας για κατ’ εξαίρεση οδήγηση), από την έδρα του Δήμου Λευκάδας στην κεντρική δεξαμενή υδροδότησης 
Λευκάδας στην περιοχή Μεταξά του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις 03-11-2021 και επιστροφή αυθημερόν, για 
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χλωρίωση της δεξαμενής και  
β) με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4433 οχήματος με οδηγό τον Αρβανίτη Κων/νο, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας, 
του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών, από την έδρα του Δήμου Λευκάδας στο Περιφερειακό Κέντρο Ελεγκτικό Κέντρο 
Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου στην Πάτρα στις 03-11-2021 και επιστροφή 
αυθημερόν, για μεταφορά προσωπικού, μετά από κλήση σε ακρόαση βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 
2690/99. 
 
Η έγκριση της κίνησης των παραπάνω υπηρεσιακών οχημάτων ισχύει με τις εξής προϋποθέσεις: 

- Το κάθε υπηρεσιακό όχημα να είναι εφοδιασμένο πριν από κάθε κίνησή του με τα νόμιμα συνοδευτικά 
έγγραφα (δελτίο κίνησης και διαταγή πορείας) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

- Να μη οδηγείται από άλλον εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό ή από αυτούς στους οποίους κατ' εξαίρεση 
παρασχέθηκε η έγκριση για οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων και να μην μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα 
άσχετα προς την υπηρεσιακή τους αποστολή. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 634/2021.               

 
 

 

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 


