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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  440/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 11η Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 23η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 04-09-2008 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) 
Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος 
Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κων/νος.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος και 4) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6) Αλαγονίας κ. 
Μέλιος Ιωάννης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9)  
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παραχώρηση ενός JCB ιδιοκτησίας του ∆ήµου Καλαµάτας στη ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 
 
Στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση υπάρχει το µε αριθµ. πρωτ. 4237/640/18-8-08 
έγγραφο της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 19530/21-8-08) µε το οποίο ζητείται να 
παραχωρηθεί για χρήση στην Επιχείρηση το ένα εκ των δύο πολυµηχανηµάτων τύπου J.C.B. 
που η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος δώρισε στο ∆ήµο Καλαµάτας, καθώς επίσης υπάρχει και σχέδιο 
σύµβασης χρησιδανείου που θα υπογραφεί σχετικά.      
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις 
περί χρησιδανείου διατάξεις των άρθρων 810-821 του Αστικού Κώδικα,  
  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

 
Εγκρίνει την παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγµα, στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Καλαµάτας  (∆.Ε.Υ.Α.Κ.) για τις ανάγκες των συνεργείων της, της 
χρήσης ενός οχήµατος, κυριότητας ∆ήµου Καλαµάτας,   µηχανήµατος εκσκαφέα – 
φορτωτή µε αριθµ. κυκλοφορίας ΜΕ 106852, µάρκας JCB εγκρίνοντας παράλληλα 
τη σύναψη και υπογραφή σύµβασης χρησιδανείου για το σκοπό αυτό , το κείµενο 
της οποίας  έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙ∆ΑΝΕΙΟΥ 
 

 
Στην Καλαµάτα σήµερα την …………  του µηνός Σεπτεµβρίου του 2008 µεταξύ : 

1) Αφ’ ενός του ∆ήµου Καλαµάτας, αποκαλούµενος εφεξής «χρήστης», νοµίµως 

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

2) Αφ’ ετέρου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαµάτας 

αποκαλούµενο εφεξής «χρησάµενος» µε έδρα την Καλαµάτα, εκπροσωπουµένου υπό 

του Προέδρου της  Γουρδέα Ανδρέα,  

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

O πρώτος των συµβαλλοµένων µε την προαναφερθείσα ιδιότητά του και σε εκτέλεση της 

υπ’ αριθ. ……. Απόφασης του ∆. Σ. Καλαµάτας, παραχωρεί χωρίς αντάλλαγµα ( Σύµβαση 

Χρησιδανείου) στον δεύτερο των συµβαλλοµένων ∆ΕΥΑΚ, όπως εν προκειµένω 

εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ∆. Σ. κ. Γουρδέα Ανδρέα τη χρήση ενός οχήµατος της 

κυριότητας του, µηχανήµατος εκσκαφέα – φορτωτή, µάρκας JCB µε αριθ. 

κυκλοφορίας ΜΕ 106852, µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες :  
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1. 

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

κατάσταση. 

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 των 

συνεργείων της Επιχείρησης.  

3.  

α. Ο χρησάµενος αναλαµβάνει την κάλυψη των εξόδων που αφορά στα τέλη      

     κυκλοφορίας  (χρήσης) και στην  ασφάλιση του οχήµατος κατ’ έτος,     

     αποδίδοντας στον χρήστη το σχετικό ποσό για τα ανωτέρω.  

      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 δε δικαιούται να κάνει χρήση διαφορετική από τη συµφωνηθείσα. Σε 

τέτοια περίπτωση ο χρήστης έχει το δικαίωµα να απαιτήσει το όχηµα πριν από τη λήξη 

του Χρησιδανείου. 

 

5. Για οποιαδήποτε παρέµβαση (τροποποίηση ή συµπλήρωση) επί του παραχωρούµενου 

οχήµατος απαιτείται προηγούµενη έγγραφη έγκριση του χρήστη. Η δε δαπάνη θα είναι 

σε βάρος του χρησάµενου και θα παραµείνει προς όφελος του πράγµατος. 

 

6. 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. 

 

7.  Η παρά του χρήστη µη άσκηση δικαιώµατος κατά του χρησάµενου σε περίπτωση 

παραβάσεως υπό τούτου οποιουδήποτε όρου του παρόντος, δε σηµαίνει την παραίτησή 

του από του µη ασκηθέντος δικαιώµατός του ή του αντίστοιχου όρου της συµβάσεως.  
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8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περί του Χρησιδανείου διατάξεις των άρθρων 810-821 του 

αστικού Κώδικα. 

 

Αφού τα παραπάνω συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά και από τους δυο συµβαλλοµένους, η 

παρούσα υπογράφεται νόµιµα και σε κάθε φύλλο. 

 

Για το ∆ήµο Καλαµάτας                               Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ∆ΕΥΑΚ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας                                                    Ανδρέας Γουρδέας 
∆ήµαρχος Καλαµάτας                                                      Πρόεδρος ∆. Σ.  
 
 
 
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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  
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 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 16  Σεπτεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


