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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Απόσυρση από την κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου Βέροιας»

Σύμφωνα με την Υ.Α. 6400/2060/1984 ΦΕΚ 387 Β΄ προβλέπεται ότι για τα κυκλοφορούντα
κρατικά αυτοκίνητα, όταν λόγω παλαιότητας, πολυετούς χρήσης και κυκλοφορίας, απαξιωθούν
τεχνολογικά και διαπιστωθεί ότι είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία, μη ασφαλή και ασύμφορα (συχνές και
πολλαπλές ζημίες και φθορές, υπερκατανάλωση καυσίμων, δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών, υψηλό
κόστος συντήρησης και επισκευής), τότε αποσύρονται από την κυκλοφορία (γίνεται άρση αυτών από την
κυκλοφορία) και τα αυτοκίνητα παραδίδονται υποχρεωτικά σε Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών
[Δ/νση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην Ο.Δ.Δ.Υ.), Τελωνείο ή ΥΔΕ] για εκποίηση.

Ο Δήμος Βέροιας έχει στην κατοχή του κάποιο αυτοκίνητο, το οποίο λόγω παλαιότητας και
ακαταλληλότητας θα πρέπει να αποσυρθεί από την κυκλοφορία σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.
Ειδικότερα πρόκειται για το παρακάτω όχημα:

ΚΗY 7388 φορτηγό όχημα (<3,5 tn)

1. Το φορτηγό όχημα (<3,5 tn) ΚΗY 7388 κυκλοφορεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4593/30-04-2004
έγκριση αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την υπ’
αριθ. 6444/16-06-2004 έγκριση θέσης σε κυκλοφορία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Κυκλοφορούσε και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Α) Είδος αυτοκινήτου : ΦΟΡΤΗΓΟ
Β) Εργοστάσιο κατασκευής : PIAGGIO
Γ) Αριθμός κυκλοφορίας: : ΚΗY 7388
Δ) Αριθμός πλαισίου : ZAPS8500000561557
E) Αριθμός κινητήρα : HC902875
ΣΤ) Κυβισμός : 1300 κ. εκ.

3. Στο εν λόγω όχημα διαπιστώθηκαν σημαντικά προβλήματα με σκουριές και διαβρώσεις στην
καμπίνα και στο σασί, επίσης το σασί είναι κομμένο σε κάποια σημεία του, καθώς και σοβαρά
προβλήματα στο κιβώτιο ταχυτήτων και στο σύστημα διεύθυνσης.



Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την απόσυρση του παραπάνω οχήματος,
αναφέροντας όμως ότι τα ανταλλακτικά/εξαρτήματά του (όπως κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων, μπουκάλα
ανατροπής καρότσας, αντλία υδραυλικού ανατροπής καρότσας) θα κρατηθούν για να χρησιμοποιηθούν
σε υπάρχοντα ίδια οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7387 και ΚΗΥ 7389, και την παράδοσή του σε
Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών [Δ/νση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην Ο.Δ.Δ.Υ.),
Τελωνείο ή ΥΔΕ] με σκοπό την εκποίηση του όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Συνημμένα υποβάλλεται το πρακτικό ακαταλληλότητας αυτοκινήτου από την Επιτροπή
Συντήρησης και Επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων.
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