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ΑΔΑ: ΨΘΩΡ7Λ6-ΡΟΕ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 04 Νοεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 305590/1908
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Διοικθτικισ
Μζριμνασ & Κίνθςθσ Οχθμάτων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1336/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 303501/7432/27-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε.
Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Διοικθτικισ
Μζριμνασ & Κίνθςθσ Οχθμάτων.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1336/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ κίνθςθσ υπθρεςιακοφ οχιματοσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ
εκτόσ ορίων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΨΘΩΡ7Λ6-ΡΟΕ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 62/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 2α Νοεμβρίου 2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε τακτικι
ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr), τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
307471/1920/29-10-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Βοφλγαρθ–Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.

ελίδα 2 από 6

ΑΔΑ: ΨΘΩΡ7Λ6-ΡΟΕ
Αρ. Απόφαςησ 1336/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 21ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
κίνθςθσ υπθρεςιακοφ οχιματοσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ εκτόσ ορίων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 303501/7432/27-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ
Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ &
Κίνθςθσ Οχθμάτων, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/2010), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ *υπ’ αρικ. 248595/27-12-2016 Απόφαςθ Γεν. Γραμματζα
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-12-2016)], όπωσ
ιςχφει.
3. Σθν υπ’ αρικ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ Περιφερειάρχθ «Οριςμόσ
Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» όπωσ τροποποιικθκε – ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπ’ αρικ.
236275/4503/26-08-2021 (ΦΕΚ 721/τ. Τ.Ο.Δ.Δ /02.09.2021) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
4. Σθν υπ’ αρικ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ» όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρ.
ΠΔΕ/ΔΔ/192682/3788/9-7-2021 (ΦΕΚ 3089/τ.Β/14-7-2021) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
5. Σισ διατάξεισ του Ν.Δ/τοσ 2396/1953 (ΦΕΚ 117Α) «Περί κανονιςμοφ χριςεωσ και κινιςεωσ αυτοκινιτων
οχθμάτων του Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ και των εν γζνει Νομικϊν Προςϊπων
Δθμοςίου Δικαίου.
6. Σθν υπ.αρικ.129/2534/20-1-2010(ΦΕΚ108/Β`/4-2-2010)Κ.Τ.Α. των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ &
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Οικ/κϊν, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
7. Σισ διατάξεισ του Ν.4674/2020 άρκρο 23 παρ. 3 (ΦΕΚ 53 Αϋ/11-3-2020), ςφμφωνα με τισ οποίεσ, ωσ αρμόδια
Αρχι για τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων που ανικουν ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αϋκαι
βϋκαι τα νομικά τουσ πρόςωπα, νοείται θ οικεία Οικονομικι Επιτροπι.
8. Σθν υπϋ αρικ. οικ. 4040/14806/14-7-1998 4040/14806/14.7.1998 εγκφκλιο του ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α. με κζμα
«Αυςτθρόσ ζλεγχοσ και επιβολι ποινϊν ςτουσ παραβάτεσ των κανόνων χριςθσ, κίνθςθσ και κυκλοφορίασ των
αυτοκινιτων οχθμάτων του Δθμοςίου, των ΟΣΑ κλπ
9. To υπϋ αρικ. πρωτ. 298181/4903/9-11-2020 ζγγραφο Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ και Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε «Τποχρεϊςεισ των οδθγϊν κρατικϊν αυτοκινιτων»
10. Σθσ παρ. 3 του άρκρου 47 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) , όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με άρκρο 28 του
Ν.4704/2020 , ςφμφωνα με τθν οποία «Η ζγκριςθ κατ' εξαίρεςθ οδιγθςθσ παρζχεται για τουσ υπαλλιλουσ των
περιπτϊςεων αϋ ζωσ και εϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου από το Τπουργείο Εςωτερικϊν, για τουσ υπαλλιλουσ
των περιπτϊςεων ςτϋ ζωσ θϋ από τον υντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και για τουσ αιρετοφσ
και υπαλλιλουσ τθσ περίπτωςθσ κϋ από τον οικείο διμαρχο ι περιφερειάρχθ»
11. Σο υπ’ αρικ. πρωτ.: 298181/4903/9-11-2020 ζγγραφο Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ και Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ «Τποχρεϊςεισ των οδθγϊν κρατικϊν οχθμάτων».
12. Σθν εγκφκλιο οικ. 1261/9475/2014 του Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Οδθγίεσ για τθν οδιγθςθ και τθν ζγκριςθ κατ’ εξαίρεςθ οδιγθςθσ κρατικϊν
αυτοκινιτων από υπαλλιλουσ που δεν κατζχουν νομοκετθμζνθ κζςθ οδθγοφ».
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13. Σο υπϋαρικ. πρωτ. 149852/30-8-2021 ζγγραφο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου , Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου ςφμφωνα με το οποίο , κατϋ εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων δεν κα εξετάηει αιτιματα
περί ζγκριςθσ κίνθςθσ υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Τπθρεςία μασ
14. Σισ ανάγκεσ υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ και το γεγονόσ ότι απαιτείται θ κίνθςθ εκτόσ
ορίων τθσ Π.Δ.Ε., εντόσ και εκτόσ τακτικοφ ωραρίου λειτουργίασ των υπθρεςιϊν και ςε εξαιρζςιμεσ και
νυκτερινζσ θμζρεσ και ϊρεσ, για τθν κάλυψθ υπθρεςιακϊν τακτικϊν και εκτάκτων αναγκϊν, που αφοροφν
κυρίωσ: α) μετακινιςεισ προςϊπων (αιρετϊν, μετακλθτϊν, υπθρεςιακϊν) για δραςτθριότθτεσ που εξυπθρετοφν
αποκλειςτικά και μόνο τθν αποςτολι τθσ Περιφζρειασ, ςυςκζψεισ εργαςίασ, θμερίδεσ, πάςθσ φφςεωσ ελζγχουσ
υπθρεςιακισ αρμοδιότθτασ και ευκφνθσ, αυτοψίεσ κ.λ.π. και β) μεταφοράσ πραγμάτων, ιτοι φακζλων με
υπθρεςιακά ζγγραφα, δειγμάτων ελζγχων για εξζταςθ ςε εργαςτιρια, οργάνων μζτρθςθσ κ.λ.π. για τθν
εξυπθρζτθςθ λειτουργικϊν αναγκϊν των υπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ, και ειδικότερα των
υπθρεςιακϊν οχθμάτων με αρικμό κυκλοφορίασ :
- ΚΗΗ 4210 (ςφμφωνα με το αίτθμα χοριγθςθσ υπθρεςιακοφ οχιματοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε
Ηλείασ, υπϋαρικμ πρωτ. 303493/5311) ςτισ 01.11.2021 για τθ μετακίνθςθ των υπαλλιλων Βλαςςόπουλου
Γεωργίου και Σςιπολίτθ Αντωνίου, ςτθν Ακινα, με οδθγό τον υπάλλθλο Βλαςςόπουλο Γεϊργιο, αφενόσ για
μεταφορά από τθν Ακινα ςτον Πφργο του Μθχανιματοσ Ζργου Μ.Ε. 128643 και αφετζρου τθν κίνθςθ του
ςυγκεκριμζνου οχιματοσ και ωσ υνοδευτικό Όχθμα ςτθ μεταφορά του Μθχανιματοσ Ζργου ΜΕ 128643,
και του οχιματοσ ΚΗΗ 4209 (ςφμφωνα με το αίτθμα χοριγθςθσ υπθρεςιακοφ οχιματοσ τθσ Δ/νςθσ Δθμόςιασ
Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Π.Ε Ηλείασ, υπϋαρικμ πρωτ. 304844/3435) ςτισ 01.11.2021 για τθ μετακίνθςθ
τθσ υπαλλιλου Χαλικιά Αςθμίνασ, ςτθν Ακινα, με οδθγό τον υπάλλθλο Ράλλθ Δθμιτριο, ςτα πλαίςια υπόκεςθ
Τιοκεςίασ.
Ειςθγοφμαςτε
Όπωσ προβείτε ςτθν ζκδοςθ απόφαςθσ ζγκριςθσ κίνθςθσ εκτόσ γεωγραφιϊν ορίων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, εντόσ και εκτόσ εργάςιμων θμερϊν & ωρϊν, για τα υπθρεςιακά οχιματα τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ
Ηλείασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ αποκλειςτικά για τθ μετακίνθςθ προςϊπων και τθ μεταφορά
πραγμάτων, ςφμφωνα και με τισ προχποκζςεισ του άρκρου 9 «Κίνθςθ αυτοκινιτων» τθσ αρικμ. 129/2534/20-12010 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 108 Β’)» προκειμζνου να εξυπθρετοφνται αποκλειςτικά οι ςκοποί και οι
ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν τθσ, ωσ κατωτζρω:
- ΚΗΗ 4210 (ςφμφωνα με το αίτθμα χοριγθςθσ υπθρεςιακοφ οχιματοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Π.Ε
Ηλείασ, υπϋαρικμ πρωτ. 303493/5311) ςτισ 01.11.2021 για τθ μετακίνθςθ των υπαλλιλων Βλαςςόπουλου
Γεωργίου και Σςιπολίτθ Αντωνίου, ςτθν Ακινα, με οδθγό τον υπάλλθλο Βλαςςόπουλο Γεϊργιο, αφενόσ για
μεταφορά από τθν Ακινα ςτον Πφργο του Μθχανιματοσ Ζργου Μ.Ε. 128643` λ και αφετζρου τθν κίνθςθ του
ςυγκεκριμζνου οχιματοσ και ωσ υνοδευτικό Όχθμα ςτθ μεταφορά του Μθχανιματοσ Ζργου ΜΕ 128643.
- ΚΗΗ 4209 (ςφμφωνα με το αίτθμα χοριγθςθσ υπθρεςιακοφ οχιματοσ τθσ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Τγείασ &
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Π.Ε Ηλείασ, υπϋαρικμ πρωτ. 304844/3435) ςτισ 01.11.2021 για τθ μετακίνθςθ τθσ
υπαλλιλου Χαλικιά Αςθμίνασ, ςτθν Ακινα, με οδθγό τον υπάλλθλο Ράλλθ Δθμιτριο, ςτα πλαίςια υπόκεςθ
Τιοκεςίασ.
Σα ανωτζρω υπθρεςιακά οχιματα τθρϊντασ τθν προβλεπόμενθ υπθρεςιακι διαδικαςία και εξαςφαλίηοντασ τθ
ςχετικι διαταγι πορείασ, κα οδθγοφνται μόνο από τουσ ζχοντεσ ςε ιςχφ τθν απαιτοφμενθ ζγκριςθ οδιγθςθσ του
αναφερόμενου υπθρεςιακοφ αυτοκινιτου.
Κατά τα λοιπά κα τθροφνται απαράκλθτα όλεσ οι ιςχφουςεσ διατάξεισ που ορίηουν τθν χριςθ, κίνθςθ και
κυκλοφορία των κρατικϊν οχθμάτων κακϊσ και τισ υποχρεϊςεισ των οδθγϊν κρατικϊν αυτοκινιτων.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
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 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 303501/7432/27-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Ηλείασ
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ &
Κίνθςθσ Οχθμάτων.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν κίνθςθ εκτόσ γεωγραφιϊν ορίων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, εντόσ και εκτόσ
εργάςιμων θμερϊν & ωρϊν, για τα υπθρεςιακά οχιματα τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηλείασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, αποκλειςτικά για τθ μετακίνθςθ προςϊπων και τθ μεταφορά
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πραγμάτων, ςφμφωνα και με τισ προχποκζςεισ του άρκρου 9 «Κίνθςθ αυτοκινιτων» τθσ αρικμ.
129/2534/20-1-2010 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 108 Β’)» προκειμζνου να εξυπθρετοφνται
αποκλειςτικά οι ςκοποί και οι ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν τθσ, ωσ κατωτζρω:
-

ΚΗΗ 4210 (ςφμφωνα με το αίτθμα χοριγθςθσ υπθρεςιακοφ οχιματοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων

Π.Ε Ηλείασ, υπϋαρικμ πρωτ. 303493/5311) ςτισ 01.11.2021 για τθ μετακίνθςθ των υπαλλιλων
Βλαςςόπουλου Γεωργίου και Σςιπολίτθ Αντωνίου, ςτθν Ακινα, με οδθγό τον υπάλλθλο Βλαςςόπουλο
Γεϊργιο, αφενόσ για μεταφορά από τθν Ακινα ςτον Πφργο του Μθχανιματοσ Ζργου Μ.Ε. 128643 και
αφετζρου τθν κίνθςθ του ςυγκεκριμζνου οχιματοσ και ωσ υνοδευτικό Όχθμα ςτθ μεταφορά του
Μθχανιματοσ Ζργου ΜΕ 128643.
-

ΚΗΗ 4209 (ςφμφωνα με το αίτθμα χοριγθςθσ υπθρεςιακοφ οχιματοσ τθσ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Τγείασ

& Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Π.Ε Ηλείασ, υπϋαρικμ πρωτ. 304844/3435) ςτισ 01.11.2021 για τθ
μετακίνθςθ τθσ υπαλλιλου Χαλικιά Αςθμίνασ, ςτθν Ακινα, με οδθγό τον υπάλλθλο Ράλλθ Δθμιτριο,
ςτα πλαίςια υπόκεςθ Τιοκεςίασ.

Σα ανωτζρω υπθρεςιακά οχιματα τθρϊντασ τθν προβλεπόμενθ υπθρεςιακι διαδικαςία και
εξαςφαλίηοντασ τθ ςχετικι διαταγι πορείασ, κα οδθγοφνται μόνο από τουσ ζχοντεσ ςε ιςχφ τθν
απαιτοφμενθ ζγκριςθ οδιγθςθσ του αναφερόμενου υπθρεςιακοφ αυτοκινιτου.

Κατά τα λοιπά, κα τθροφνται απαράκλθτα όλεσ οι ιςχφουςεσ διατάξεισ που ορίηουν τθν χριςθ, κίνθςθ
και κυκλοφορία των κρατικϊν οχθμάτων κακϊσ και τισ υποχρεϊςεισ των οδθγϊν κρατικϊν
αυτοκινιτων.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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