
 1 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 7/31-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – 
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» 

 

Αριθ. Απόφασης : 49/2017              ΘΕΜΑ : «Υποβολή αιτήματος στον Δήμο Θέρμης για    
                                                           παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης    
                                                           δημοτικού  οχήματος στο ΝΠΔΔ»                                                                              

                                                                       
Στον Τρίλοφο και στα γραφεία του Ν.Π. που βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα 

Τριλόφου, πλατεία Δημαρχείου, σήμερα στις 31-3-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:15 μ.μ, 
συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 
«Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» μετά 
από την με αριθ. 1310/27-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ, που επιδόθηκε 
σε καθένα σύμβουλο και στον Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του 
N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 14,  δηλαδή :  

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Πρόεδρος 1. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 

2. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

3. ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ  

4. ΜΙΧΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

5. ΣΚΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  

6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  

7. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΙΡΗΝΗ  

8. ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

9. ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

10. ΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

11. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

12. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

13. ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

14. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ  
 

        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Κωνσταντινίδου Βασιλική, Προϊσταμένη Διοικητικού του 
Ν.Π. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου και η Αυγούστη Ελένη, Διευθύντρια 
Διοικητικού-Οικονομικού.  
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου  ότι : 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006, «δωρεές δημοτικών και 
κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
μελών του, προς το Δημόσιο, ΟΤΑ, επιχειρήσεις ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και οργανισμούς και επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών 
συμφερόντων ή την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής». 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 1, άρθρο 13 της ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 
Β΄108/04.02.2010) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «επιτρέπεται η διάθεση για χρήση αυτοκινήτων υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα σε άλλες υπηρεσίες ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα και σύμφωνη 
γνώμη των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών προς κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών 
τους, μεταξύ άλλων, ως κατωτέρω : ….β. Από νομαρχιακή αυτοδιοίκηση σε άλλη δημόσια 
υπηρεσία ή δήμο ή κοινότητα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του ίδιου νομού. 
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Οι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 διαθέσεις 
γίνονται με αποφάσεις :  
…γ. του διαθέτοντος νομάρχη, για την περίπτωση γ’, 
…δ. του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την περίπτωση ε’. 
 

 Στην απόφαση αυτή ορίζονται οι ειδικότεροι όροι της διάθεσης για χρήση και η χρονική 
διάρκεια, η οποία για τα επιβατικά αυτοκίνητα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος με 
δυνατότητα ανανέωσης (παρ. 3 άρθρο 13 της ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010). 
 Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και την αναλογική εφαρμογή της 
περίπτωσης γ’, της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010, είναι δυνατή 
η διάθεση για χρήση δημοτικών οχημάτων, από το δήμο σε νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου του ίδιου δήμου. 

 

Με την υπ’ αριθ. 153/2015 (ΑΔΑ: ΩΓΓΕΟΚ76-Δ28) απόφαση, το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ έκανε 
δεκτή την υπ’ αριθ. 488/2015 (ΑΔΑ: 7ΜΣΔΩΡΣ-39Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης, που αφορά στην δωρεάν παραχώρηση  χρήσης του δημοτικού οχήματος (λεωφορείο) 
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ8719, τύπου (μάρκας) FORD TRANSIΤ, 14 θέσεων (12 + οδηγός 
+ συνοδηγός), για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, από και προς τη δομή ΚΔΑΠμεΑ 
«ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ», στη Θέρμη, για την κάλυψη σε καθημερινή βάση, πέντε (5) ημέρες την 
εβδομάδα, των δρομολογίων Θέρμη, Μετόχι, Περιστερά, Λακκιά, Αγ. Παρασκευή, Σουρωτή, 
Θέρμη, διάρκειας 1:30 ώρας, από 08:00πμ - 9:30πμ και επιστροφή από 13:15μμ - 14:45μμ. Η 
διάρκεια της διάθεσης του ανωτέρω οχήματος ορίστηκε για ένα (1) έτος με δυνατότητα 
ανανέωσης. 

 

Το ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο που διαθέτει το ΝΠΔΔ, πραγματοποιεί καθημερινά 
έξη (6) δρομολόγια, γεγονός το οποίο  δημιουργεί δυσλειτουργία στη δομή καθώς, λόγω 
δρομολογίων, αρκετά παιδιά έχουν πολύ αργή προσέλευση στη δομή και πολύ αργή 
αποχώρηση με αντίκτυπο στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ημέρας τους.  Επιπλέον, αρκετοί 
ωφελούμενοι γονείς μέσω ΕΣΠΑ επιβαρύνονται αποκλειστικά με την μεταφορά των παιδιών 
τους καθώς βρίσκονται εκτός δρομολογίων του ενός και μοναδικού οχήματος που διαθέτει η 
δομή.   
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι για την 
περίοδο 2016 – 2017, μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής» φιλοξενούνται 44 άτομα με αναπηρία στη δομή ΚΔΑΠμεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»,  εκ των 
οποίων 23 στην α’ βάρδια & 21 στην β’ βάρδια, ότι το νομικό μας πρόσωπο βρίσκεται ακόμη 
σε διαδικασία απόκτησης δεύτερου λεωφορείου, ειδικού τύπου και προκειμένου, να 
εκπληρωθεί ο σκοπός του νπδδ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» του Δήμου Θέρμης, ήτοι η προαγωγή των τοπικών συμφερόντων 
και ή άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής αλλά και ειδικότερα να εξυπηρετούνται 
τα φιλοξενούμενα παιδιά  με αναπηρία ως προς την μετακίνησή τους, προς και από τη δομή.  

 

Βάσει των ανωτέρω λοιπόν και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 199 του Ν.3463/2006 και της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 
129/2534/20.01.2010, προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την υποβολή 
αιτήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για παράταση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του 
δημοτικού οχήματος (Λεωφορείο) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 8719, τύπου (μάρκας) FORD 
TRANSIT, 14 θέσεων (12 + οδηγός + συνοδηγός), στο νπδδ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Δήμου Θέρμης για τη μεταφορά 
ατόμων με αναπηρία, από και προς τη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ «αγκαλιά-ζω», η οποία βρίσκεται επί 
της οδού Ταβάκη 28, στη Θέρμη, κατά τις ώρες που αναφέρονται ανωτέρω, για την κάλυψη 
του προαναφερόμενου δρομολογίου. Το νομικό μας πρόσωπο διαθέτει οδηγό με άδεια 
οδήγησης Δ΄ κατηγορίας, κάτοχο Π.Ε.Ι, για την μετακίνηση του λεωφορείου.  

Η διάρκεια της παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού λεωφορείου, 
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ8719, μάρκας FORD TRANSIΤ, είναι από την λήξη της όπως 
αυτή αναφέρεται στην με αριθ. 488/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης και για 
ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης καθώς το ΝΠΔΔ συνεχίζει αδιάλειπτα να χρησιμοποιεί 
το δημοτικό λεωφορείο, για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, από και προς τη δομή ΚΔΑΠ 
ΜΕΑ «αγκαλιά-ζω», η οποία βρίσκεται επί της οδού Ταβάκη 28, στη Θέρμη. Οι δαπάνες 
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κίνησης και λειτουργίας του οχήματος θα βαρύνουν το ΝΠΔΔ, ενώ οι δαπάνες συντήρησης, 
τελών κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ να βαρύνουν το Δήμο Θέρμης. Ως εκ τούτου, το κόστος σε 
καύσιμα των 2.120 χλμ μηνιαίας διαδρομής του λεωφορείου του Δήμου (53 χλμ ανά 
δρομολόγιο) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του νομικού μας προσώπου. 

Τις ώρες εκτός δρομολογίων εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ το λεωφορείο θα βρίσκεται στη χρήση 
του Δήμου.  

 

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι  όροι της υπ’ αριθ. 488/2015 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Θέρμης, όπου ορίζονται οι ειδικότεροι όροι της διάθεσης για χρήση και η χρονική 
διάρκεια, η οποία για τα επιβατικά αυτοκίνητα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος με 
δυνατότητα ανανέωσης (παρ.3 άρθρο 13 της ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010). 

 

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα  και 
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και όλα τα σχετικά   

  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       ομόφωνα   

 

1. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στον Δήμο Θέρμης, για παράταση της δωρεάν 
παραχώρηση χρήσης του δημοτικού οχήματος (Λεωφορείο) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 
8719, τύπου (μάρκας) FORD TRANSIT, 14 θέσεων (12 + οδηγός + συνοδηγός) στο 
ΝΠΔΔ, για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, από και προς τη δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 
«ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ», η οποία βρίσκεται επί της οδού Ταβάκη 28, στη Θέρμη. Συγκεκριμένα, το 
λεωφορείο θα εκτελεί σε καθημερινή βάση, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, το δρομολόγιο 
Θέρμη, Μετόχι, Περιστερά, Λακκιά, Αγ. Παρασκευή, Σουρωτή, Θέρμη, διάρκειας 1:30 
ώρας από 08:00πμ – 09:30πμ και επιστροφή από 13:15-14:45 μμ. Τις ώρες εκτός 
δρομολογίων εξυπηρέτησης των ατόμων ΑΜΕΑ το λεωφορείο θα βρίσκεται στη χρήση 
του Δήμου.  

2. Η διάρκεια της διάθεσης είναι από τη λήξη της, όπως αυτή αναφέρεται στην με αριθ. 
488/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης και για ένα (1) έτος, καθώς το 
ΝΠΔΔ συνεχίζει αδιάλειπτα να χρησιμοποιεί το δημοτικό λεωφορείο, για τη μεταφορά 
ατόμων με αναπηρία, από και προς τη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ «αγκαλιά-ζω», η οποία βρίσκεται 
επί της οδού Ταβάκη 28, στη Θέρμη. 

3. Οι δαπάνες κίνησης και λειτουργίας των 2.120 χλμ μηνιαίας διαδρομής του λεωφορείου 
του Δήμου (53 χλμ ανά δρομολόγιο) του οχήματος θα βαρύνουν το ΝΠΔΔ, ενώ οι 
δαπάνες συντήρησης, τελών κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ να βαρύνουν τον Δήμο Θέρμης.  

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Πασχάλη Αναγνώστου για τις 
περαιτέρω διαδικασίες 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  49/2017. 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής : 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 
                                                                                           ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ   
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