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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  8/2019  

ΑΠΟΦΑΣΗ  29/2019  

 
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ. 

8/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 22745/31-5-2019 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης), 3) Αντωνόπουλος 

Αθανάσιος, 4) Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Ζόμπολος Χρήστος, 6) Θωμόπουλος  Δημήτριος, 7) 

Λεβέντη Ναταλία, 8) Μπιτσάνης  Νικόλαος, 9) Ξανθάκη Αθηνά και 10) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 2)  Κοκκίνη  

Ευαγγελία, 3) Λύρας Παναγιώτης, 4)  Μητσέας  Δημήτριος και 5) Τσιφιλιτάκος  Δημήτριος. 

 
 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 2ο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Παραχώρηση χρήσης τμήματος του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και τμήματος του χώρου 
στάθμευσης βορείως της Κ.Α.Κ. στο Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών & Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ν. Μεσσηνίας. 
 
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην από 3-6-2019 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών – Εγκαταστάσεων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του 
θέματος για ενημέρωση του Σώματος και έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

  

Σχετ.: 1. Το υπ’ αρ. 21884/11-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. 

2. Το υπ. αριθμ. 15157/15-4-2019 έγγραφο του Σωματείου Οδηγών & Κυκλοφοριακής 

Αγωγής Ν. Μεσσηνίας. 

3. Το από31/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας. 

4. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 22937/31-05-2019 έγγραφο μας. 

 

Με τη ψήφιση του Νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ40/Α), ο οποίος αφορά τον τρόπο εξετάσεων των 

υποψηφίων οδηγών, έγιναν αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των πρακτικών εξετάσεων. 

Μέχρι σήμερα οι εξετάσεις πραγματοποιούνταν σε δημόσιο οδικό δίκτυο. Από 04/06/2019 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 21884/11-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου θα πρέπει μέρος των εξετάσεων να διενεργείται μέσα σε ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες ή σε οδούς. 

Ειδικότερα στις οδούς θα πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί ή και απαγόρευση της 

κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχημάτων κατά την διάρκεια των εξετάσεων. Ο νόμος προβλέπει ότι οι 

εξετάσεις θα γίνονται εντός του ωραρίου των δημόσιων υπηρεσιών. Με νέα εγκύκλιο και μέχρι 

31/10/2019, οι εξετάσεις θα συνεχίσουν να γίνονται απογευματινές ώρες. Οι ειδικές δοκιμασίες 

προβλέπεται να γίνονται καθημερινά, λόγω της αποχής που υπήρχε σε αυτές και του μεγάλου όγκου 

των υποψηφίων. 

Με αφορμή το νέο Νόμο, η Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Μεσσηνίας με το 1
ο
 σχετικό έγγραφο, μας προτείνει χώρους και οδούς για την πραγματοποίηση των 

εξετάσεων των ειδικών δοκιμασιών. Με τις προτάσεις του παραπάνω σχετικού συμφωνεί και το 

«Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών & Κυκλοφοριακής Αγωγής Ν. Μεσσηνίας» όπως αυτό αποτυπώνεται 

στο έγγραφο τους. 

Η υπηρεσία μας προχώρησε στον έλεγχο όλων των προτεινόμενων χώρων καθώς και σε 

άλλους διαθέσιμους εντός των ορίων της πόλης και λαμβάνοντας υπόψη ότι άμεσα θα πρέπει να 

ξεκινήσουν οι εξετάσεις, κατέληξε στα παρακάτω: 

1. Οι εξετάσεις σε οδούς της πόλης και οι περιορισμοί κυκλοφορίας και στάθμευσης που πρέπει να 

επιβληθούν, ενδέχεται να δημιουργήσουν κυκλοφοριακά προβλήματα. 

2. Για λόγους ασφάλειας κρίνεται σωστό οι εξετάσεις να πραγματοποιούνται σε ελεγχόμενο χώρο. 

3. Τα μεγαλύτερα οχήματα (π.χ. φορτηγά) καθώς και μέρος των επιβατικών οχημάτων, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τμήμα του βόρειου χώρου στάθμευσης της «Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας 

Α..Ε.», (σχετ. 4). 



Συνεδρίαση : 8/2019                     Τρίτη  4 / 6 / 2019                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  29/2019 

Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 3 

4. Ο χώρος της πίστας του «Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής» δεν μπορεί να επιλεχθεί ως χώρος 

εξετάσεων, λόγω της επισκεψιμότητας του από μαθητές, καθώς και του μικρού μεγέθους του. 

5. Ο περιφραγμένος χώρος έμπροσθεν του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής (συνημμένο χάρτη), ο 

οποίος μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για εκμάθηση και εξετάσεις των μοτοσικλετιστών μπορεί 

να λειτουργήσει για τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων. Για λόγους ασφαλείας 

θα πρέπει τις ημέρες των εξετάσεων ο χώρος της πίστας να αποκλείεται πλήρως από το χώρο 

των εξετάσεων. 

 

Με το από 31/05/2019 έγγραφο της (σχετ. 3), η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία είναι η 

αρμόδια υπηρεσία για τη χρήση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, μας ενημέρωσε ότι δεν έχει 

αντίρρηση για την παραχώρηση του παραπάνω χώρου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε :  

 

την παραχώρηση χρήσης τμήματος του «Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής» (συνημμένο 

σχέδιο), στο «Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών & Κυκλοφοριακής Αγωγής Ν. Μεσσηνίας» με σκοπό τις 

εξετάσεις ειδικών δοκιμασιών υποψηφίων οδηγών επιβατικών αυτοκινήτων και σύμφωνα με τη 

συνημμένη. 

 

Συνημμένα : 

1. Το υπ’ αρ. 21884/11-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. 

2. Το υπ. αριθμ. 15157/15-4-2019 έγγραφο του Σωματείου Οδηγών & Κυκλοφοριακής Αγωγής Ν. 

Μεσσηνίας. 

3. Το από31/05/2019 έγγραφο της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας 

4. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 22937/31-05-2019 έγγραφο μας. 

5. Απόσπασμα χάρτη. 

6. Σχέδιο σύμβασης χρησιδανείου. 

 

 

Ο Συντάκτης 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Ο Προϊστάμενος  

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η Διευθύντρια  

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

Στην Καλαμάτα και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την ………………………………….. μεταξύ των 

παρακάτω συμβαλλομένων : 

1)Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Καλαμάτας» (εφεξής 

«χρήστης»), που εδρεύει στην Καλαμάτα, οδός Αθηνών 99 και εκπροσωπείται νόμιμα από το 

Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. …………… απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και 

2)Του «Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών & Κυκλοφοριακής Αγωγής Ν. Μεσσηνίας», ΑΦΜ: 

…………………../ΔΟΥ Καλαμάτας (εφεξής «χρησάμενος»),  που εκπροσωπείται  νόμιμα  από τ….. 

Πρόεδρο κ. ……………………………….. του ……………….., ΑΦΜ:……………………, βάσει 

της………………………………………………..,  

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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Ο πρώτος των συμβαλλομένων παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα (Σύμβαση Χρησιδανείου) στο δεύτερο 

των συμβαλλομένων τη χρήση τμήματος του χώρου του «Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής» στη θέση 

«Κορδία» - Δυτικής Παραλίας του Δήμου Καλαμάτας, συνολικής επιφανείας περίπου 2.200,00 m
2
, με 

τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες: 

1. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος η χρήση του παραπάνω υφιστάμενου χώρου που μέχρι 

σήμερα χρησιμοποιείται για εκμάθηση και εξετάσεις των μοτοσικλετιστών. Το ανωτέρω ακίνητο 

αποτελείται από τα σημεία A,B,Γ,Δ,Α όπως αυτά καταγράφονται στο συνημμένο χάρτη της 

Google maps. 

2. Η είσοδος στη πίστα του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, θα γίνεται οποιαδήποτε στιγμή 

ανεμπόδιστα και με ασφάλεια. 

3. Ο χρησάμενος τελεί σε πλήρη γνώση για την κατάσταση του ανωτέρω χώρου. 

4. Η διάρκεια της παρούσης συμβάσεως ορίζεται σε ……………. (……..) …….. (με επανεκτίμηση του 

θέματος στην ………………), αρχίζει δε από την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως. 

5. Ο χρησάμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση, της ομαλής λειτουργίας, της φύλαξης και της 

καθαριότητας του χώρου, καθώς και της φροντίδας για τη διενέργεια επισκευών μικρής κλίμακας 

που οφείλονται στη συνήθη φθορά. Κάθε προσθήκη ή τροποποίηση θα ενεργείται πάντα με την 

έγγραφη συναίνεση του χρήστη, κατόπιν μελέτης θεωρημένης από τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου και με την έγγραφη έγκριση του χρήστη. Η σχετική δαπάνη θα είναι σε 

βάρος του χρησαμένου και η τυχόν προσθήκη ή τροποποίηση θα παραμένει προς όφελος του 

πράγματος άνευ δικαιώματος αποζημιώσεως. 

6. Η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας θα έχει την εποπτεία του 

προαναφερόμενου χώρου. 

7. Όλες οι εγκαταστάσεις θα είναι στη διάθεση του Δήμου Καλαμάτας, κατόπιν συνεννοήσεως, για 

εκδηλώσεις που οι ίδιοι ή τρίτοι διοργανώνουν.  

8. Ο χρησάμενος δεν δικαιούται να κάνει χρήση διαφορετική από τη συμφωνηθείσα. Σε τέτοια 

περίπτωση ο Δήμος Καλαμάτας έχει το δικαίωμα να απαιτήσει το ακίνητο πριν τη λήξη της 

σύμβασης. 

9. Ο χώρος της πίστας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, για λόγους ασφαλείας τις ημέρες των 

εξετάσεων θα πρέπει να αποκλείεται πλήρως από το χώρο των εξετάσεων 

10. Καταγγελία της συμβάσεως εκ μέρους του πρώτου των συμβαλλομένων, μπορεί να γίνει ιδίως 

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 247 του Π.Δ. 410/95 (και όπως ισχύει σήμερα κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 185 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006), ή εφ’ 

όσον δεν τηρηθεί κάποιος εκ των όρων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. 

11. Η παρά του χρήστη μη άσκηση δικαιώματος κατά του χρησαμένου σε περίπτωση παραβάσεως 

υπό τούτου οποιουδήποτε όρου του παρόντος, ουδέποτε θα σημαίνει την παραίτησή του από 

του μη ασκηθέντος δικαιώματός του ή του αντιστοίχου όρου της συμβάσεως. 

12. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περί χρησιδανείου διατάξεις των άρθρων 810- 821 του Αστικού 

Κώδικα. 

Αφού τα παραπάνω συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους, η παρούσα 

υπογράφεται νόμιμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ & 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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Συνεχίζοντας η κα Πρόεδρος αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Αγοράς 
Καλαμάτας με την υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφασή του ενέκρινε την παραχώρηση χρήσης 
τμήματος του βόρειου χώρου στάθμευσης της ΚΑΚ Α.Ε. στο Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών 
και Κυκλοφοριακής Αγωγής Ν. Μεσσηνίας.  
 
 

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού 
λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα και τις διατάξεις των άρθρων 65, 83  &  84 του Ν. 
3852/2010 «Καλλικράτης»,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του  επί της από 
3-6-2019 εισήγησης του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης, 
Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών – Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και επί της συνημμένης σε αυτή σύμβασης 
χρησιδανείου, τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής, καθώς επίσης και επί της υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας (ΑΔΑ 6ΖΙΜΟΛΦΦ-7ΣΓ) και 
συγκεκριμένα  εκφράζει  τη  σύμφωνη γνώμη του  για τη δωρεάν παραχώρηση 
χρήσης τμήματος του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, και τμήματος του χώρου 
στάθμευσης βορείως της Κ.Α.Κ. στο Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών & 
Κυκλοφοριακής Αγωγής Ν. Μεσσηνίας, με σκοπό τις εξετάσεις ειδικών δοκιμασιών 
υποψηφίων οδηγών επιβατικών αυτοκινήτων.  
 

 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης) 

  2. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Ζόμπολος Χρήστος 

  5. Θωμόπουλος  Δημήτριος 

  6. Λεβέντη Ναταλία 

  7. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  8. Ξανθάκη Αθηνά 



Συνεδρίαση : 8/2019                     Τρίτη  4 / 6 / 2019                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  29/2019 

Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 6 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 7 Ιουνίου 2019 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 
 

 


