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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Απριλίου 2008, ηµέρα Μεγ. Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 16η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 17-04-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος  και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 
οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά ∆ιονύσιο 
και Κοσµόπουλο Βασίλειο.   

 
 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης 
θέµα που το Σώµα οµόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί µε τα τακτικά θέµατα, λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, µε τίτλο: 

Αποδοχή ενός πυροσβεστικού οχήµατος 4Χ4 ελαφρύ τύπου από την Εθνική 
Τράπεζα Ελλάδος. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 21-04-2008 έγγραφο του Γενικού 
Γραµµατέα του ∆ήµου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«ΘΕΜΑ: Χορηγία ελαφρού πυροσβεστικού οχήµατος. 

Με την από 16.04.2008 επιστολή της η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ µας 
γνωστοποιεί την απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου για την χορηγία, στο ∆ήµο µας, 
ενός ελαφρού πυροσβεστικού οχήµατος 4Χ4 . 

Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην συνηµµένη επιστολή το όχηµα θα αγοραστεί και το 
τιµολόγιο θα κοπεί στο όνοµα του ∆ήµου Καλαµάτας, ενώ η εξόφληση θα γίνει από την 
Εθνική Τράπεζα. 

Για να υλοποιηθεί η διαδικασία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων & 
Κοινοτήτων (Ν 3463/2006  ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006), θα πρέπει και  

εισηγούµεθα 

Α) Να γίνει αποδοχή της χορηγίας από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή 

Β) Να χορηγηθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδότηση 

- Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ για την εξόφληση  του τιµολογίου 

- Στον κ. ∆ήµαρχο για τις λοιπές νόµιµες ενέργειες, ώστε το χορηγούµενο      όχηµα  να 
περιέλθει στην κυριότητα του ∆ήµου και να τεθεί σε κυκλοφορία. 

Επειδή, 

- η επιστολή της ΕΤΕ έφθασε την 18.04.2008 δηλαδή µετά την έκδοση πρόσκλησης  
σύγκλισης της  ∆Ε για την 22.04.2008 ώρα 13:00 και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ίδια 
ηµέρα και ώρα 20:30, 

- διανύουµε ήδη την αντιπυρική περίοδο και άρα θα πρέπει να συντµηθεί χρονικά η 
διαδικασία παραλαβής του οχήµατος,  

παρακαλούµε για την εξέταση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση 
της 22.04.2008, της ∆Ε και του ∆.Σ. 

  

 Γενικός  Γραµµατέας  

Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος»  

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 16-4-2008 επιστολή της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία έχει ως εξής: 
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Κύριε ∆ήµαρχε, 
 
Σας γνωρίζουµε ότι η ∆ιοίκηση της Τράπεζας, στο πλαίσιο στήριξης των πυρόπληκτων 
περιοχών, έκανε δεκτό το αίτηµά σας, που αφορούσε την προµήθεια µηχανοκίνητου 
(µηχανολογικού ή ηλεκτρονικού)εξοπλισµού, ο οποίος θα συµβάλει στον εκσυγχρονισµό και 
την αναβάθµιση του ∆ΗΜΟΥ σας, προς όφελος των Κατοίκων και του Περιβάλλοντος και 
συγκεκριµένα την προµήθεια*: 
 

• 1 Πυροσβεστικού Οχήµατος 4Χ4 Ελαφρύ τύπου 
 
Επίσης, έχει υλοποιηθεί η οικονοµική στήριξη ∆ΗΜΟΥ µε το ποσό των €50.000.  
 
Ενόψει αυτών, παρακαλούµε σε επόµενη Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να θέσετε 
τα ανωτέρω αιτήµατα ως θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης. Επίσης, παρακαλούµε όπως 
αποστείλετε απόσπασµα της Συνεδριάσεως στην Τράπεζα µε δική σας επιµέλεια (σχετική 
επιστολή σας). 
 
Να ληφθεί υπόψη ότι το τιµολόγιο θα εκδοθεί στο όνοµα του ∆ΗΜΟΥ σας και θα εξοφληθεί 
από την Τράπεζά µας, ως εκ τούτου, θα πρέπει να µας αποστείλετε εξουσιοδότηση, µε βάση 
την οποία θα µας εξουσιοδοτείται να εξοφλούµε το συγκεκριµένο Τιµολόγιο (επικυρωµένο 
αντίγραφο του οποίου θα επισυνάπτεται) µε το αντίστοιχο ποσό της χορηγίας, αφού, 
βέβαια, µας έχετε γνωρίσει ότι έχετε παραλάβει το αναγραφόµενο στο Τιµολόγιο είδος. 
 
Επίσης, να µας γνωρίσετε τα πλήρη στοιχεία σας, ήτοι πλήρη Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, 
Εφορία, Α.Φ.Μ., καθώς και τα ονόµατα των υπευθύνων για την παραλαβή του εξοπλισµού 
και την όποια συνεννόηση τυχόν απαιτηθεί. 
 

* Θα ακολουθήσει και 2η επιστολή. 
 
                                                                         ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
                                                                           Β. ΜΗΤΡΑΚΟΣ   Γ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Κοινοποίηση: ∆/νση ∆ικτύου Ε΄. ∆ιευθυντής κ. Α. Μπούσης 
 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τις 
διατάξεις του άρθρου 103 του ∆.Κ.Κ. και  τα παραπάνω αναφερόµενα, 
 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Ι. Αποδέχεται τη δωρεά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ στο ∆ήµο 
Καλαµάτας και συγκεκριµένα αποδέχεται τη δωρεά ενός ελαφρού  
πυροσβεστικού οχήµατος 4Χ4, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική 
επιστολή της, η οποία καταχωρείται στο σύνολό της στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.   

 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις λοιπές νόµιµες ενέργειες. 
 

  

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 5 Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

                                                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


