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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 1
1η ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΜΙΚΣΗ)
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα ςιμερα, τθν 25θ Ιανουαρίου 2022 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.:
17841/56/21-01-2022 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα
τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

Φίλιασ Ανδρζασ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Μαυρομμάτθσ Ακανάςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Μπονάνοσ Χαράλαμποσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
6.

Καπλάνθσ Διονφςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Καρπζτασ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Παπαδόπουλοσ Παναγιϊτθσ (Σάκθσ) - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
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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.
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 18ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
των κατεπειγουςϊν κινιςεων των με αρικ. ΚΗΙ 5986, KHI 7481 υπθρεςιακϊν οχθμάτων Δ/νςθσ
Διοίκθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με προοριςμό τθν Ακινα».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 16454/323/20-01-22 ειςιγθςι του ωσ Αντιπεριφερειάρχθσ τθσ
Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοίκθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ και 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».(αφαιρείται το εν λόγω ςτοιχείο ςτθν
περίπτωςθ αιτιματοσ / ειςιγθςθσ που υποβάλλεται για μετακίνθςθ των Αντιπεριφερειαρχϊν)
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
& Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Οικ/κϊν, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
7. Σο άρκρο 23 του ν. 4674/2020 ςφμφωνα με το οποίο « Ωσ αρμόδια Αρχι για τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ των
οχθμάτων που ανικουν ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ α' και β' βακμοφ και τα νομικά τουσ
πρόςωπα, νοείται θ οικεία Οικονομικι Επιτροπι. ε κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ, επιτρζπεται θ κίνθςθ
οχθμάτων που ανικουν ςε οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ α' και β' βακμοφ και ςε νομικά τουσ
πρόςωπα, χωρίσ προθγοφμενθ απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, αλλά με ζγκριςθ του Περιφερειάρχθ ι
του Δθμάρχου αντίςτοιχα, ι του αιρετοφ μονοπρόςωπου οργάνου διοίκθςθσ που ορίηουν με απόφαςι τουσ.
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τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ επιτροπι αποφαςίηει ςτθν αμζςωσ επόμενθ ςυνεδρίαςι τθσ, εάν θ κίνθςθ του
οχιματοσ ιταν επιβεβλθμζνθ ι όχι.»
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. Σθν υπϋαρικ. 258724/14-11-2019 (ΑΔΑ : ΨΜ2Τ0Ρ1Φ-ΡΚΗ) ζγκριςθ κατϋ εξαίρεςθσ οδιγθςθσ υπθρεςιακϊν
οχθμάτων τθσ ΠΔΕ
10.To υπϋ αρικ. πρωτ. 298181/4903/9-11-2020 ζγγραφο Αντιπεριφερειάρχθ Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ τθσ Π.Δ.Ε «Τποχρεϊςεισ των οδθγϊν κρατικϊν αυτοκινιτων»
11.Σθν εγκφκλιο οικ. 1261/9475/2014 του Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Οδθγίεσ για τθν οδιγθςθ και τθν ζγκριςθ κατ’ εξαίρεςθ οδιγθςθσ κρατικϊν
αυτοκινιτων από υπαλλιλουσ που δεν κατζχουν νομοκετθμζνθ κζςθ οδθγοφ».
12.Σθ 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 «Θ 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»
13.Σισ υπϋαρικ. πρωτ. 11859/228/17-01-2022, 11888/229/17-01-2022, 11916/231/17-01-2022 αποφάςεισ
Περιφερειάρχθ με κζμα «Ζγκριςθ κατεπείγουςασ κίνθςθσ των με αρικ. KHI 5986, ΚΘΙ 5987, ΚΘΙ 7481
υπθρεςιακϊν οχθμάτων με προοριςμό Ακινα»
αντίςτοιχα
Ειςθγοφμαςτε
Σθν ζγκριςθ των κινιςεων ωσ εξισ:
Α) του με αρικ. ΚΘΙ 5986 υπθρεςιακοφ οχιματοσ, για τθ μετακίνθςθ του Προϊςταμζνου Γενικισ Δ/νςθσ
Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν κου Δθμθτρίου Καραβίδα για ςφςκεψθ ςτο
Τπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 18/1/2022 με προοριςμό τθν Ακινα και
με θμερομθνία επιςτροφισ αυκθμερόν.
Β) του με αρικ. ΚΘΙ 7481 υπθρεςιακοφ οχιματοσ, για τθ μετακίνθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου κ. Παναγιϊτθ ακελλαρόπουλου για τθν ςυμμετοχι του ςε ςυςκζψεισ
που κα πραγματοποιθκοφν ςε διάφορα Τπουργεία εντόσ Νομοφ Αττικισ. Θμερομθνία αναχϊρθςθσ
19/1/2022 με προοριςμό τθν Ακινα και με θμερομθνίασ επιςτροφισ αυκυμερόν.
Γ) Σθν ζγκριςθ τθσ κατεπείγουςασ κίνθςθσ του με αρικ. ΚΘΙ 7481 υπθρεςιακοφ οχιματοσ, για τθ μετακίνθςθ
του Προϊςταμζνου Γενικισ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ κου Βζρρα ταφρου για ςφςκεψθ
ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 21/1/2022 με προοριςμό τθν Ακινα και με θμερομθνία
επιςτροφισ αυκθμερόν.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σθν υπ’ αρικμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου
αναφορικά με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
27/τ.ΤΟΔΔ/20.01.2022) περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
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 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τισ κατεπείγουςεσ κινιςεισ των κάτωκι υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ Δ/νςθσ Διοίκθςθσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ εξισ:
Α) του με αρικ. ΚΗΙ 5986 υπθρεςιακοφ οχιματοσ, για τθν μετακίνθςθ του Προϊςταμζνου Γενικισ
Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ και Τποδομϊν τθσ Π.Δ.Ε. κου Δθμθτρίου
Καραβίδα για τθν ςυμμετοχι του ςε ςφςκεψθ ςτο Τπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ςτισ
18/1/2022 με προοριςμό τθν Ακινα και επιςτροφι αυκθμερόν.
Β) του με αρικ. ΚΗΙ 7481 υπθρεςιακοφ οχιματοσ, για τθν μετακίνθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ
Π.Δ.Ε. κ. Παναγιϊτθ ακελλαρόπουλου για τθν ςυμμετοχι του ςε ςυςκζψεισ ςε διάφορα Τπουργεία
εντόσ Νομοφ Αττικισ ςτισ 19/1/2022 με προοριςμό τθν Ακινα και επιςτροφι αυκθμερόν.
Γ) του με αρικ. ΚΗΙ 7481 υπθρεςιακοφ οχιματοσ, για τθν μετακίνθςθ του Προϊςταμζνου Γενικισ
Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ τθσ Π.Δ.Ε. κου Βζρρα ταφρου για τθν ςυμμετοχι του
ςε ςφςκεψθ ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ ςτισ 21/1/2022 με προοριςμό τθν Ακινα και επιςτροφι αυκθμερόν.

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

ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΑ
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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