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Του  Πρακτικού αριθ. 8/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 157/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου εννέα (09) θέσεων με 
αριθμ κυκλοφορίας ΚΗΗ 4115 της ΠΑΜΘ – ΠΕ Ξάνθης. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 25 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 770/21-2-2020 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πολίτης Αλέξιος Προεδρεύων της Οικονομικής 
Επιτροπής, 2) Ευφραιμίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης μέλος 3) Παπαδόπουλος Γεώργιος 
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) Ναλμπάντης Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 5) Μουλταζά 
Ταρκάν μέλος, 6) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 7) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 8) Ταπατζάς Εμμανουήλ 
μέλος,  9) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και  10) Γρανάς Αρχέλαος μέλος 
    Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Πέτροβιτς Δημήτριος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο οποίος 
απουσίαζε  για υπηρεσιακούς λόγους 2) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, οι οποίος απουσίαζε αν και 
κλήθηκε νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα μέλη, ο Προεδρεύων της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα εκτός ημερησίας 
διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 157 : Εισηγούμενο το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. 
Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 28027/Ξ-ΓΠΕ-188/14-2-2020, έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη:  
1. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας ΑΜΘ» 

2. Το ΠΔ 242/1996 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη 
δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και 
κινητών πραγμάτων των ΝΑ» 

3. Το άρθρο 176 περ. 1 παραγρ. η. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αφορά τις αρμοδιότητες της 
Οικονομικής Επιτροπής (για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και 
ακινήτων) 

4. Την υπ’αριθ. Δ.Δ.οικ. 4697/09.10.2019  (ΦΕΚ 4064/Β/07.11.2019) «Μεταβίβαση άσκησης 
αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»  

5. Το αριθμ πρωτ. 1268//13.02.2020 έγγραφο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας  Περιφέρειας 
ΑΜΘ/Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία ΠΕ Ξάνθης 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την παραχώρηση χρήσης, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, του ΙΧ επιβατικού 
αυτοκινήτου εννέα (09) θέσεων με αριθμ κυκλοφορίας ΚΗΗ 4115 της ΠΑΜΘ – ΠΕ Ξάνθης στο Κέντρο 
Κοινωνικής Πρόνοιας  Περιφέρειας ΑΜΘ/Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία ΠΕ Ξάνθης για χρονικό διάστημα 
έως 31 Ιουλίου 2020, με σκοπό την ημερήσια μετακίνηση εκπαιδευομένων του παραρτήματος Ατόμων με 
Αναπηρία Ξάνθης από την κατοικία τους στο Παράρτημα και αντίθετα. Το όχημα θα οδηγεί οδηγός του Δ’ 
Σώματος Στρατού ενώ η προμήθεια καυσίμων για την κίνηση του οχήματος καθώς και τα έξοδα συντήρησης 
του θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Παραρτήματος. Τα παραπάνω θα αναφέρονται και σε 
σύμβαση παραχώρησης η οποία θα υπογραφεί μετά την έκδοσης της απόφασης.  

ΑΔΑ: ΩΩ297ΛΒ-Τ7Ι



Το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης διαθέτει λεωφορείο το οποίο απαιτεί οδηγό κάτοχο 
διπλώματος Δ κατηγορίας. Το Νοέμβριο του 2019 ο οδηγός του παραρτήματος με δίπλωμα Δ κατηγορίας 
παραιτήθηκε και έκτοτε δεν υπάρχει διαθέσιμος οδηγός. Με την παραχώρηση οδηγού από το Δ Σώμα 
Στρατού, ο οποίος όμως είναι κάτοχος διπλώματος Β κατηγορίας θα είναι δυνατή η μετακίνηση των ατόμων 
με αναπηρία μετά και την παραχώρηση από την ΠΕ Ξάνθης του επιβατικού αυτοκινήτου εννέα (09) θέσεων. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

 
Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, του ΙΧ 
επιβατικού αυτοκινήτου εννέα (09) θέσεων με αριθμ κυκλοφορίας ΚΗΗ 4115 της ΠΑΜΘ – ΠΕ Ξάνθης στο 
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας  Περιφέρειας ΑΜΘ/Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία ΠΕ Ξάνθης για χρονικό 
διάστημα έως 31 Ιουλίου 2020, με σκοπό την ημερήσια μετακίνηση εκπαιδευομένων του παραρτήματος 
Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης από την κατοικία τους στο Παράρτημα και αντίθετα. Το όχημα θα οδηγεί 
οδηγός του Δ’ Σώματος Στρατού ενώ η προμήθεια καυσίμων για την κίνηση του οχήματος καθώς και τα 
έξοδα συντήρησης του θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Παραρτήματος. Τα παραπάνω θα 
αναφέρονται και σε σύμβαση παραχώρησης η οποία θα υπογραφεί μετά την έκδοσης της απόφασης.  
Το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης διαθέτει λεωφορείο το οποίο απαιτεί οδηγό κάτοχο 
διπλώματος Δ κατηγορίας. Το Νοέμβριο του 2019 ο οδηγός του παραρτήματος με δίπλωμα Δ κατηγορίας 
παραιτήθηκε και έκτοτε δεν υπάρχει διαθέσιμος οδηγός. Με την παραχώρηση οδηγού από το Δ Σώμα 
Στρατού, ο οποίος όμως είναι κάτοχος διπλώματος Β κατηγορίας θα είναι δυνατή η μετακίνηση των ατόμων 
με αναπηρία μετά και την παραχώρηση από την ΠΕ Ξάνθης του επιβατικού αυτοκινήτου εννέα (09) θέσεων. 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 157 /2020 
 

                         
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                                                                                
 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                   ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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