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Πάτρα 03 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ: 120088/1288
ΠΡΟΣ: Δ/νση Μεταφορών Επικοινωνιών της Π.
Ε. Ηλείας
- Τμήμα Αδειών
Κυκλοφορίας

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 996/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 120083/5982/17-04-2019 εισήγηση της Δ/νσης Μεταφορών
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 996/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μη άσκηση ένδικων μέσων (έφεση ή αίτηση αναίρεσης) στην υπόθεση
αγωγής Ευάγγελου Γιακιμτσούκη του Αθανασίου κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - ΠΕ
Ηλείας, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. Α724/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
22η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
122070 / 1318 / 18-04-2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά
μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 996 / 2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 134ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Μη άσκηση ένδικων μέσων (έφεση ή αίτηση αναίρεσης) στην υπόθεση αγωγής Ευάγγελου
Γιακιμτσούκη του Αθανασίου κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - ΠΕ Ηλείας, μετά την
έκδοση της υπ’ αριθ. Α724/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 120083/5982/17-04-2019 εισήγηση της Δ/νσης Μεταφορών
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας, η οποία
αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2.
Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3.

Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

4.
Την Απόφαση 248595/27-12-2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 4309/β/30-12-2016)
5.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.
Την υπ. αριθμ. 184/14-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση προϋπολογισμό Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018». Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη
με την αριθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΣΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ).
7.
Την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-22017),
8.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
9.
Την υπ’ αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρ. Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
10.
Την υπ’ αρ.69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε
περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017).
11. Την υπ’ αριθμ.92550 /132 /7-4-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Γεωργίου Γεωργιόπουλου,
περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων , αποφάσεων και άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ » στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων & Τμημάτων της Π.Ε.
Ηλείας ( ΦΕΚ 1300 τ.Β΄/13-4-2017).
12. Το άρθρο 5 παράγραφος ι) του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012) περί «αρμοδιοτήτων της Οικονομικής
επιτροπής περιφερειών»
13. Τις διατάξεις του κώδικα «περί δικηγόρων» Ν. 4194/2013 ( ΦΕΚ 208/Α/27-09-2013).
14. Το γεγονός ότι η Π.Ε. Ηλείας δεν διαθέτει νομική υπηρεσία, ενώ σύμφωνα με τα παραπάνω συντρέχει η
αναγκαιότητα προάσπισης των συμφερόντων της στη σχετική δικαστική υπόθεση.
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15. Την απόφαση με αριθμό Α724/2018 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου που αφορά την
υπόθεση του Ευάγγελου Γιακιμτσούκη του Αθανασίου κατά της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας/Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας).
16. Την υπ΄αρ. 780/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
θέμα:
α) «Ορισμός της δικηγόρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου Μαρίας Παναγιωτοπούλου, για
παροχή γνωμοδότησης, περί εξώδικου Συμβιβασμού στην υπόθεση του Ευάγγελου Γιακιμτσούκη κατά
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΠΕ Ηλείας» και
β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ 248,00€ για την
πληρωμή της δικηγόρου».
17. Α) Την υποβολή γνωμοδότησης της ορισθείσης δικηγόρου Μαρίας Παναγιωτοπούλου, το κείμενο της
οποίας έχει ως εξής:
Θέμα: «Σύνταξη γνωμοδότησης δυνάμει της υπ’ αριθμ. 780/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υπόθεση Ευάγγελου Γιακιμτσούκη κατά της Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
----------------------Επί της από 23-12-2008 και με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης 106/23-12-2008 αγωγής του Ευαγγέλου
Γιακιμτσούκη του Αθανασίου, κατοίκου Πετρουπόλεως Αττικής και επί της οδού Ευρυπίδου, αριθμ. 19 κατά
της εδρεύουσας στον Πύργο Ηλείας και επί της οδού Μανωλοπούλου, αριθμ. 31 Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου κατά τη δικάσιμο της 22.03.2018, εκδόθηκε η υπ΄αριθμ.
Α724/2018 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου.
Η ως άνω απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή
του αντιδίκου και αναγνώρισε την υποχρέωση της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, νομιμοτόκως από την
επίδοση της αγωγής, ενώ δεν επιδίκασε δικαστική δαπάνη.
Επί της ως άνω απόφασης δέον, όπως λάβουν χώρα οι κάτωθι επισημάνσεις: 1. Σύμφωνα με το
άρθρο 92 παρ. 2 Κ.Διοικ. Διαδικασίας: 2."Δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που αφορούν σε χρηματικές
διαφορές, αν το αντικείμενο τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Προκειμένου για απαιτήσεις αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένων κατά των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης,
καθώς και για απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
το ανωτέρω όριο ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ."
Εν προκειμένω λοιπόν κανένας από τους διαδίκους δεν δύναται να ασκήσει έφεση, καθώς η απόφαση
είναι ανέκκλητη σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο.
2. Επίσης, δεν μπορεί να ασκηθεί ούτε αίτηση αναίρεσης, ένεκα ποσού, καθώς το άρθρο 53 παρ. 4 του π.δ.
18/1989 προβλέπει: 4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως, όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ, εκτός αν προσβάλλονται
αποφάσεις που εκδίδονται επί προσφυγών ουσίας, εφόσον αφορούν περιοδικές παροχές ή τη θεμελίωση του
δικαιώματος σε σύνταξη ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή και τον καθορισμό του ύψους
της. Ειδικώς στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το όριο αυτό ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες ευρώ. Τα
ποσά αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
Προκειμένου για διαφορές από ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, δασμούς, τέλη και συναφή
δικαιώματα, πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις, ως ποσό της διαφοράς νοείται το ποσό εισφοράς, φόρου κλπ.,
χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους που αμφισβητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρμογή και όταν το ένδικο μέσο που ασκήθηκε
στο δικαστήριο της ουσίας απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους.
Όταν η αίτηση αναιρέσεως ασκείται από τον ιδιώτη διάδικο, η αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ή το
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υποβάλλουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με μέριμνα της Γραμματείας
του Δικαστηρίου, σημείωμα για το παραπάνω ποσό της διαφοράς.
Όταν η αίτηση αναιρέσεως ασκείται από τον διάδικο, διοικητική αρχή ή το νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου ή από τον προϊστάμενο τους Υπουργό, το εν λόγω σημείωμα συνυποβάλλεται με την
κατάθεση του δικογράφου της αίτησης αναιρέσεως."
3. Η εν λόγω απόφαση αναγνωρίζει την καταβολή του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
καταδικάζει την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε καταβολή του, επομένως
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δεν είναι άμεσα εκτελεστή, αλλά προϋποθέτει την έκδοση διαταγής πληρωμής από τον αντίδικο για την
διεκδίκησή του και είσπραξή του.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση ή αίτηση αναίρεσης κατά της υπ’
αριθμ. Α724/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου, δυνάμει των όσων αναλυτικά
εξέθεσα. Επομένως, η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας θα πρέπει να καταβάλλει το επιδικαζόμενο ποσό, πλέον
τόκων, κατά την περίπτωση που ο αντίδικος θα προβεί στις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες προς είσπραξή του.
Κατόπιν των παραπάν ω εισηγούμαστε:
1. Τη μη άσκηση ενδίκων μέσων (έφεση ή αίτηση αναίρεσης), σύμφωνα με την παραπάνω
γνωμοδότηση της Δικηγόρου της Π.Ε. Ηλείας, Παναγιωτοπούλου Μαρίας, στην υπόθεση του
Ευαγγέλου Γιακιμτσούκη του Αθανασίου, κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε.
Ηλείας, μετά την έκδοση της Αρ. Α724/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες

διατάξεις, εφαρμογής του

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».

ΑΔΑ: 61ΩΙ7Λ6-ΣΘ5

 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 120083/5982/17-04-2019 εισήγηση της Δ/νσης Μεταφορών Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την μη άσκηση ενδίκων μέσων (έφεση ή αίτηση αναίρεσης), σύμφωνα με την
παραπάνω γνωμοδότηση της Δικηγόρου της Π.Ε. Ηλείας, Παναγιωτοπούλου Μαρίας, στην
υπόθεση του Ευαγγέλου Γιακιμτσούκη του Αθανασίου, κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Ηλείας, μετά την έκδοση της Αρ. Α724/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πύργου.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

