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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  130/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Μαρτίου 2010, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 10η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-03-2010 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) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος  12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονοµάκου Μαρία, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης 
∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 142 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Κλείδωνας Θεοφάνης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παραχώρηση µε σύµβαση χρησιδανείου των οχηµάτων του ∆ηµοτικού Ιατρείου και 
του προγράµµατος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨, από το ∆ήµο Καλαµάτας στην Κοινωφελή 

Επιχείρηση του ∆ήµου ¨ΦΑΡΙΣ¨. 
 
Η από 26/3/2010 σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών του ∆ήµου, που ήταν στο 
φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος, έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 

 

«ΘΕΜΑ: Παραχώρηση µε σύµβαση χρησιδανείου των οχηµάτων του ∆ηµοτικού Ιατρείου και 
του προγράµµατος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨, από το ∆ήµο Καλαµάτας στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση του ∆ήµου ¨ΦΑΡΙΣ¨. 

 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας απέκτησε µε την κατάργηση του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Φορέα Καλαµάτας 
την κυριότητα, µεταξύ των άλλων, και ενός (1) οχήµατος το οποίο χρησιµοποιείτο για το 
πρόγραµµα ¨Bοήθεια στο Σπίτι¨. 
Στη ¨ΦΑΡΙΣ¨ έχει ανατεθεί µε προγραµµατική σύµβαση  η υλοποίηση των δράσεων του 
προγράµµατος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ και του ∆ηµοτικού Ιατρείου. Ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει στην 
κυριότητά του και ένα (1) όχηµα το οποίο διαθέτει για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Ιατρείου. 
Τα δύο (2) αυτά οχήµατα ο ∆ήµος Καλαµάτας, ως χρήστης, τα παραχωρεί µε σύµβαση 
χρησιδανείου στη ¨ΦΑΡΙΣ¨.  
 
Οι όροι της παραχώρησης περιγράφονται στο παρακάτω σχέδιο χρησιδανείου:  
 

Σ Χ Ε ∆ Ι Ο 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙ∆ΑΝΕΙΟΥ 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την . . . .  του µηνός . . . . . . . . .  του έτους 2010 µεταξύ: 
 

1) αφ’  ενός του ∆ήµου Καλαµάτας, αποκαλούµενος εφεξής ¨χρήστης¨, νοµίµως 
εκπροσωπουµένου υπό του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα και σε 
εκτέλεση της υπ.  αριθµ. ……/2010  απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
και  

2) αφ’  ετέρου της Κοινωφελούς Επιχείρηση του ∆ήµου Καλαµάτας  µε το διακριτικό τίτλο 
¨ΦΑΡΙΣ¨, αποκαλούµενη εφεξής ¨χρησάµενος¨,  που εδρεύει στον οµώνυµο ∆ήµο, 
νόµιµα εκπροσωπούµενη υπό του Προέδρου κ. Αθανασίου Ηλιόπουλου  και σε 
εκτέλεση της υπ.  αριθµ. ……/2010  απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, 

 
συµφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την προαναφερθείσα ιδιότητά του και σε εκτέλεση της της 
υπ΄ αριθµ.  …/2010 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  (αντίγραφο της οποίας 
προσαρτάται στο παρόν συµφωνητικό) παραχωρεί χωρίς αντάλλαγµα (Σύµβαση Χρησιδανείου) 
στο δεύτερο των συµβαλλοµένων, σε εκτέλεση της ……/2010  απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας  µε το διακριτικό τίτλο 
¨ΦΑΡΙΣ¨ (αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συµφωνητικό) τη χρήση δύο (2) 
οχηµάτων κυριότητάς του.  
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Τα οχήµατα αυτά είναι:  

1. Επιβατικό αυτοκίνητο µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4176 µάρκας MAZDA, για την 
εξυπηρέτηση του προγράµµατος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ 

2. Επιβατικό αυτοκίνητο, πολλαπλής χρήσεως, µε  αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3821, µάρκας 
MAZDA, για την κάλυψη των αναγκών του ∆ηµοτικού Ιατρείου, 

µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες: 
 
1  α. Ο χρήστης  παραχωρεί  στον χρησάµενο τα δύο (2) παραπάνω οχήµατα σε άριστη 

κατάσταση.  

β. Ο χρησάµενος αφού  τα  ήλεγξε, τα  βρήκε  κατάλληλα  για  την χρήση  την  οποία  τα  
προορίζει.  

 
2. Τα  παραχωρούµενα οχήµατα θα  χρησιµοποιηθούν  αποκλειστικά για  τις  ανάγκες  

εξυπηρέτησης του προγράµµατος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ και του ∆ηµοτικού Ιατρείου.  
 

3. α. Ο χρήστης θα φροντίζει για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και την ασφαλιστική 
κάλυψη των οχηµάτων, κατ΄ έτος, ο δε χρησάµενος υποχρεούται να αποδίδει τα 
αντίστοιχα ποσά στο χρήστη.  

β.  Ο  χρησάµενος αναλαµβάνει: 

-  να κυκλοφορεί τα οχήµατα µε δικό του προσωπικό   

-  να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα αυτών (καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά, έξοδα 
κίνησης, συντήρησης, φύλαξης, αποκατάστασης φθορών και αποκατάστασης φθορών 
συνεπεία ατυχήµατος πληµµελούς οδήγησης, πληµµελούς φύλαξης κ.λ.π.). 

 
4.  Η  διάρκεια  της  παρούσης  συµβάσεως  χρησιδανείου  είναι ……. (..) χρόνια και αρχίζει 

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

 
5.  Για  οποιαδήποτε  παρέµβαση (τροποποίηση ή  συµπλήρωση)  επί  των  παραχωρουµένων 

οχηµάτων απαιτείται  προηγούµενη έγγραφη έγκριση του ∆ήµου Καλαµάτας. Η δε δαπάνη 
θα είναι σε βάρος του χρησάµενου και θα παραµείνει προς όφελος των οχηµάτων. 

 
6. Όλοι οι παραπάνω όροι  θεωρούνται  ουσιώδεις.  
 
7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περί χρησιδανείου διατάξεις των άρθρων 810-821 του Αστικού 

Κώδικα. 
 
 
    Αφού τα  παραπάνω  συµφωνούνται  και  γίνονται  αποδεκτά  και  από  τους  δύο  
συµβαλλόµενους,  η  παρούσα  υπογράφεται  νόµιµα  και  σε  κάθε  φύλλο. 
 

Για  το ∆ήµο  Καλαµάτας 

 

Παναγιώτης  Ε. Νίκας 
∆ήµαρχος  Καλαµάτας 

Για  το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο               
της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨    
   Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Πρόεδρος του ∆.Σ. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει την παραχώρηση σύµφωνα µε τα 
προαναφερόµενα και να εξουσιοδοτήσει το κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες.   
  
 
Συνηµµένα: 
Φωτοτυπίες των αδειών κυκλοφορίας  
των δύο (2) παραχωρουµένων οχηµάτων 
 

Η ∆ιευθύντρια  ∆ιοικητικών 
 

Αθανασία Ιντζέ» 
 

Συµπληρώνοντας ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, αναφέρει τα εξής: 
 
Επειδή έχουµε αφήσει κενό τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, 
προτείνεται να είναι για πέντε (5) χρόνια. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα,  
 

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

Ι. Εγκρίνει την παραχώρηση µε χρήση χρησιδανείου, για πέντε (5) έτη, των 
οχηµάτων του ∆ηµοτικού Ιατρείου και του προγράµµατος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨, 
από το ∆ήµο Καλαµάτας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου ¨ΦΑΡΙΣ¨, µε 
τους όρους που αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ. Εξουσιοδοτείται ο κ. ∆ήµαρχος Καλαµάτας για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης σύµφωνα µε τα παραπάνω.     
 
 
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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 31  Μαρτίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


