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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17
17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 10η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/133760/719/06-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Καπλάνης Διονύσιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
κατεπείγουσας κίνησης του με αριθ. ΚΗΙ 7145 υπηρεσιακού οχήματος με προορισμό την Αθήνα στις
17-21/2/2022».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΑΑ/126306/303/29-04-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. κ. Βασιλόπουλοy Θεόδωροy, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας [υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση Γεν. Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-12-2016)], όπως
ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την υπ’
αριθ. 236275/4503/26-08-2021 (ΦΕΚ 721/τ. Υ.Ο.Δ.Δ /02.09.2021) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
4. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117Α) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων
οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου.
5. Την υπ.αριθ.129/2534/20-1-2010(ΦΕΚ108/Β`/4-2-2010)Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικ/κών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 23 του ν. 4674/2020 σύμφωνα με το οποίο « 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 οικεία 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
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. Την υπ΄ αριθ. οικ. 4040/14806/14-7-1998 4040/14806/14.7.1998 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα
«Αυστηρός έλεγχος και επιβολή ποινών στους παραβάτες των κανόνων χρήσης, κίνησης και κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ
8. Την υπ΄αριθ. 258724/14-11-2019 (ΑΔΑ : ΨΜ2Υ0Ρ1Φ-ΡΚΖ) έγκριση κατ΄ εξαίρεσης οδήγησης υπηρεσιακών
οχημάτων της ΠΔΕ
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9. To υπ΄ αριθ. πρωτ. 298181/4903/9-11-2020 έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Π.Δ.Ε «Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων»
10. Την εγκύκλιο οικ. 1261/9475/2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με θέμα «Οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης κρατικών
αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού».
11. Τη παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) , όπως αυτή αντικαταστάθηκε με άρθρο 28 του
Ν.4704/2020 , σύμφωνα με την οποία «Η έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης παρέχεται για τους υπαλλήλους των
περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τους
υπαλλήλους των περιπτώσεων στ΄ έως η΄ από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και για
τους αιρετούς και υπαλλήλους της περίπτωσης θ΄ από τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη»
12. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 52220/113/21-2-22 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
κατεπείγουσας κίνησης του με αριθ. ΚΗΙ 7145 υπηρεσιακού οχήματος» με την όποια εγκρίθηκε η κατεπείγουσα
κίνηση του υπ΄ αριθ. 7145 υπηρεσιακού οχήματος για την μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής
Ανάπτυξης κ.Θεόδωρου Βασιλόπουλου με προορισμό την Αθήνα, στο εκθεσιακό κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ στην
Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition», στις 17-2-22 και με επιστροφή
21-2-22
Εισηγούμαστε
Την έγκριση της κίνησης του με αριθ. ΚΗΙ 7145 υπηρεσιακού οχήματος για την μετακίνηση του
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Θεόδωρου Βασιλόπουλου με προορισμό την Αθήνα στο εκθεσιακό
κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ στην Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition», στις
17-2-22 και με επιστροφή 21-2-22
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 52220/113/21-2-22 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας καθότι η εν λόγω κίνηση ήταν επιβεβλημένη.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Την υπ’ αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
•

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9405/190/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ

141/τ.Β’/20.01.2022) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την κατεπείγουσα κίνηση του με αριθ. ΚΗΙ 7145 υπηρεσιακού οχήματος για την μετακίνηση
του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Θεόδωρου Βασιλόπουλου με προορισμό την Αθήνα
στο εκθεσιακό κέντρο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ για την Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek
Fine Food Exhibition» στις 17-21/2/2022 και επιστροφή στις 21/2/2022, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.:
52220/113/21-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, καθότι η εν λόγω κίνηση ήταν
επιβεβλημένη.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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