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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  20/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  376/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η Ιουλίου 2008, ηµέρα Τετάρτη ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 20η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 18-07-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23)  Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 375 
απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, και 25) Τσερώνης Κων/νος.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Οικονοµάκου 
Μαρία και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Λεϊκων κ. Βρυώνης 
Φώτιος, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος  και 3) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 
επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  
Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος και 2) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, ενώ δεν παραβρίσκεται 
ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη χρησιδανείου σχετικού µε τη δωρεά κατά χρήση στο ∆ήµο Καλαµάτας  ενός οχήµατος, 
κατάλληλου για την µεταφορά ατόµων µε κινητικά προβλήµατα, από το σωµατείο 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ – ΑΧΕΠΑ Μεσσηνίας. 
 
Η σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού που ήταν στο φάκελο του 
θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
ΘΕΜΑ: Σύναψη χρησιδανείου σχετικού µε τη δωρεά κατά χρήση στο ∆ήµο Καλαµάτας  ενός 
οχήµατος, κατάλληλου για την µεταφορά ατόµων µε κινητικά προβλήµατα, από το σωµατείο 
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ – ΑΧΕΠΑ Μεσσηνίας. 
 
 
Σε συνέχεια της µε αριθµ. 315/2008 απόφασης ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆ήµου Καλαµάτας 
σχετικά µε την αποδοχή δωρεάς κατά χρήση ενός οχήµατος τύπου µικρού λεωφορείου για την 
εξυπηρέτηση ατόµων µε κινητική αναπηρία κατά προτεραιότητα  και ηλικιωµένων, του Ν. 
Μεσσηνίας, θα πρέπει να συναφθεί σύµβαση χρησιδανείου µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας και του 
µη κερδοσκοπικού Σωµατείου «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» µε έδρα την Καλαµάτα που αποτελεί τµήµα 
(µε αρ. 7 Ελληνικής ∆ικαιοδοσίας) του αναγνωρισµένου Σωµατείου «ΑΧΕΠΑ» που εδρεύει στην 
Ουάσιγκτον Η.Π.Α., στο πλαίσιο της προγραµµατικής σύµβασης που εγκρίθηκε µε την 
307/2008  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας µε συµβαλλόµενα µέρη τον 
Κοινωνικό Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας, τον ∆ήµο Καλαµάτας και την ΤΕ∆Κ Ν. Μεσσηνίας για 
την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού. 
 

Η ∆ιευθύντρια  
Ανάπτυξης – Συντονισµού 

Αθανασία Ιντζέ» 
 
 
Ακολούθως παίρνοντας το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος λέει τα εξής:  

 
Να σας εξηγήσω πως θα γίνεται η διαχείριση.  
Θα υπάρχει ειδικό τηλέφωνο και υπάλληλος στον Κοινωνικό Φορέα ή στο 

διάδοχο σχήµα ο οποίος θα παίρνει τα τηλέφωνα και η Επιτροπή του Κοινωνικού Φορέα ή του 
διαδόχου σχήµατος θα δίνει εντολή για την κίνηση του συγκεκριµένου οχήµατος µε 
προτεραιότητα πάντοτε στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες τα οποία είναι καταγεγραµµένα … 
 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται) 

 
Κοιτάξτε, του νοµού ασφαλώς διότι είναι και η ΤΕ∆Κ. Η ΤΕ∆Κ βάζει τον οδηγό 
εµείς βάζουµε τα καύσιµα και ο Κοινωνικός Φορέας θα βάλει τη διαχείριση.     

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις περί χρησιδανείου διατάξεις των άρθρων 810-
821 του Αστικού Κώδικα,  
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης χρησιδανείου για τη δωρεά κατά χρήση στο ∆ήµο 
Καλαµάτας  ενός οχήµατος τύπου µικρού λεωφορείου, κατάλληλου για την 
µεταφορά ατόµων µε κινητικά προβλήµατα, από το µη κερδοσκοπικό Σωµατείο 
«ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» µε έδρα την Καλαµάτα, που αποτελεί το µε αρ. (7) τµήµα 
Καλαµάτας Ελληνικής ∆ικαιοδοσίας, του αναγνωρισµένου Σωµατείου υπό το 
διακριτικό τίτλο «ΑΧΕΠΑ» που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, το κείµενο της οποίας  
σύµβασης χρησιδανείου έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙ∆ΑΝΕΙΟΥ 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την . . . .  του µηνός . . . . . . . . .  του έτους 2008 µεταξύ: 

1) αφ’  ενός του ∆ήµου Καλαµάτας, αποκαλούµενος εφεξής ¨χρησάµενος¨, νοµίµως 

εκπροσωπουµένου υπό του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα και σε 

εκτέλεση της υπ.  αριθµ. ……/2008  απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 

και  

2) αφ’  ετέρου του µη κερδοσκοπικού Σωµατείου «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ», αποκαλούµενο 

εφεξής ¨χρήστης¨ µε έδρα την Καλαµάτα, που αποτελεί το µε αρ. (7) τµήµα 

Καλαµάτας Ελληνικής ∆ικαιοδοσίας, του αναγνωρισµένου Σωµατείου υπό το διακριτό 

τίτλο «ΑΧΕΠΑ» που εδρεύει στην Ουάσιγκτον Η.Π.Α., νοµίµως εκπροσωπουµένου υπό 

του Προέδρου του Ιωάννη Π. Μητρόπουλου, 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

To δεύτερο των συµβαλλοµένων µε την προαναφερθείσα ιδιότητά του και σε εκτέλεση της 

έγγραφης εξουσιοδότησης που του δόθηκε µε την υπ΄ αριθµ.  9/2008 απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου (αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν 

συµφωνητικό) παραχωρεί χωρίς αντάλλαγµα (Σύµβαση Χρησιδανείου) στον πρώτο των 

συµβαλλοµένων ∆ήµο Καλαµάτας, όπως εν προκειµένω εκπροσωπείται από το ∆ήµαρχο αυτού 

κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, σε εκτέλεση της ……/2008  απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Καλαµάτας (αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συµφωνητικό) τη χρήση ενός 

οχήµατος της κυριότητάς του, τύπου µικρού λεωφορείου, µάρκας Ford Transit, µε αριθµ. 

κυκλοφορίας ΚΜΝ 4940,    8 συν 1 θέσεων, στο οποίο έχει προστεθεί αυτόµατη υδραυλική 

ράµπα για την ανύψωση των αµαξιδίων και ηλεκτρικό σκαλί στη δεξιά πλευρά, για την 

µετακίνηση ατόµων µε κινητική αναπηρία, µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες: 

 

1 

α. Ο χρήστης  παραχωρεί  στον χρησάµενο το παραπάνω όχηµα καινούργιο σε άριστη 

κατάσταση.  
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β. Ο χρησάµενος αφού  το  ήλεγξε, το  βρήκε  της  απολύτου  αρεσκείας  του  και  

κατάλληλο  για  την χρήση  την  οποία  το  προορίζει.  

 

2.  Το  παραχωρούµενο όχηµα θα  χρησιµοποιηθεί  αποκλειστικά για  τις  ανάγκες  

εξυπηρέτησης ατόµων µε κινητική αναπηρία, κατά προτεραιότητα, και ηλικιωµένων.  

 

3.  

α. Ο χρήστης αναλαµβάνει την κάλυψη των εξόδων που αφορά στα τέλη κυκλοφορίας και 

στην ασφάλιση του οχήµατος κατ΄ έτος.  

β.  Ο  χρησάµενος γνωρίζοντας    πλήρως  την  κατάσταση  που  παραλαµβάνει  το όχηµα,  

αναλαµβάνει  τα λειτουργικά έξοδα αυτού (καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά, έξοδα 

κίνησης, συντήρησης, φύλαξης, αποκατάστασης φθορών και αποκατάστασης φθορών 

συνεπεία ατυχήµατος πληµµελούς οδήγησης, πληµµελούς φύλαξης κ.λ.π.). 

 

4. Ο  χρησάµενος  δεν  δικαιούται  να  κάνει   χρήση  διαφορετική  από  τη  

συµφωνηθείσα.  Σε  τέτοια  περίπτωση  ο χρήστης έχει  το δικαίωµα  να  απαιτήσει  το  

όχηµα πριν τη  λήξη  του  Χρησιδανείου.  

 

5. Ο χρησάµενος δικαιούται να παραχωρήσει περαιτέρω τη χρήση του ως άνω οχήµατος 

στον Κοινωνικό Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας και στη συνέχεια στην κοινωφελή 

επιχείρηση, για την υλοποίηση του προγράµµατος εξυπηρέτησης των ατόµων µε κινητική 

αναπηρία κατά προτεραιότητα και ηλικιωµένων, του Νοµού Μεσσηνίας,  σύµφωνα. µε την 

από 1/8/2008 συναφθείσα προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Κοινωνικού Φορέα του 

∆ήµου Καλαµάτας, του χρησάµενου και της ΤΕ∆Κ Ν. Μεσσηνίας, της οποίας ανεπιφύλακτη 

γνώση και αποδοχή έλαβε το δεύτερο συµβαλλόµενο µέρος (χρήστης) και η οποία 

προγραµµατική σύµβαση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος χρησιδανείου. 

 

6. Η  διάρκεια  της  παρούσης  συµβάσεως  χρησιδανείου  είναι πέντε (5) χρόνια και αρχίζει 

από την  ηµέρα της υπογραφής, µε δικαίωµα ανανέωσης µετά από κοινή έγγραφη 

συµφωνία. 

 

7.  Για  οποιαδήποτε  παρέµβαση (τροποποίηση ή  συµπλήρωση)  επί  του  

παραχωρούµενου οχήµατος απαιτείται  προηγούµενη έγγραφη έγκριση του Σωµατείου 

«ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ». Η δε δαπάνη θα είναι σε βάρος του χρησάµενου και θα παραµείνει προς 

όφελος του  πράγµατος. 
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8. Καταγγελία  της  σύµβασης  εκ  µέρους του δευτέρου των  συµβαλλοµένων, µπορεί  να  

γίνει  εφ΄ όσον δεν  τηρηθεί  εκ µέρους του πρώτου των συµβαλλοµένων κάποιος  εκ  

των  όρων  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  σύµβαση,  οι  οποίοι  θεωρούνται  όλοι 

ουσιώδεις.  

 

9. Η  παρά  του  χρήστη  µη  άσκηση  δικαιώµατος  κατά  του  χρησαµένου  σε  

περίπτωση  παραβάσεως  υπό  τούτου  οποιουδήποτε  όρου  του  παρόντος,  δεν 

σηµαίνει  την  παραίτησή  του  από  του  µη  ασκηθέντος δικαιώµατός  του  ή  του  

αντίστοιχου  όρου  της  συµβάσεως. 

 

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

Αστικού Κώδικα. 

 

    Αφού τα  παραπάνω  συµφωνήθηκαν  και  έγιναν  αποδεκτά  και  από  τους  δύο  

συµβαλλόµενους,  η  παρούσα  υπογράφεται  νόµιµα  και  σε  κάθε  φύλλο. 

 

   Για  το ∆ήµο  Καλαµάτας                                       Για  το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο 

                                                                          του Σωµατείου «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»  

    Παναγιώτης  Ε. Νίκας                                          Ιωάννης Π. Μητρόπουλος 

   ∆ήµαρχος  Καλαµάτας            Πρόεδρος του Σωµατείου 
 
 
 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα για την υπογραφή 

της παραπάνω σύµβασης χρησιδανείου και για κάθε άλλη νόµιµη ενέργεια 
σχετικά.  

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  
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 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Λαγανάκος Γεώργιος 

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 17. Μπάκας Ιωάννης 

 18. Μπασακίδης Νικόλαος  

 19. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  6 Αυγούστου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


