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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 1η  Σεπτεµβρίου  2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 33η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 28-08-2008 
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 αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής 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 αντίστοιχα.   

 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 

 
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 δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα, λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Αποδοχή δωρεάς εκ µέρους της ανώνυµης εταιρείας «Τράπεζα EFG EUROBANK 
ERGASIAS AE» και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Λάτση. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής: 

 
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχουν αναλάβει η ανώνυµη εταιρεία µε 
την επωνυµία «Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» [και το Κοινωφελές 

Ίδρυµα Λάτση] για ενίσχυση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 
Αυγούστου του 2007, ο ∆ήµος µας κατέθεσε αίτηση για δωρεά προς αυτόν, χρηµατικού 
ποσού µε σκοπό να προµηθευτεί ένα πολυµηχάνηµα το οποίο θα βοηθήσει στην 
ανασυγκρότηση της πληγείσας περιοχής µας. 

∆εδοµένου ότι η «Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» [και το Κοινωφελές Ίδρυµα 
Λάτση] έχουν εκφράσει την επιθυµία τους να δωρίσουν το ποσό των 150.000,00 € για την 
προµήθεια του πολυµηχανήµατος, θα πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Κώδικα ∆ήµου 
και Κοινοτήτων, η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή να αποφασίσει για την αποδοχή της κατά τα άνω 
δωρεάς.    
 
Αγαπητοί συνάδελφοι είχαµε κινήσει τις διαδικασίες, αυτός που πρακτικά έκανε όλες τις 
ενέργειες σε επίπεδο γραφειοκρατίας ήταν η κα Κουράκλη, η οποία είναι εδώ και παρακαλώ 
να µας πει πως έγινε η επαφή µε την τράπεζα, πως έγιναν όλα αυτά τα πράγµατα, πως 
καταλήξαµε στις 150.000,00 € και τι έχοµε προκρίνει να αγοράσουµε µε αυτά τα χρήµατα 
για το ∆ήµο. 
 

 
Το Κοινωφελές Ίδρυµα ΛΑΤΣΗ µαζί µε την EUROBANK απέστειλαν στο ∆ήµο 
τον Απρίλη του 2008 ένα έγγραφο που αφορούσε στην ενηµέρωσή µας για 

ένα πρόγραµµα στήριξης των πυρόπληκτων ∆ήµων. Ανέφεραν διεξοδικά τις περιπτώσεις 
που θα µπορούσαν να τύχουν χρηµατοδότησης και είχαν ως χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 
της όποιας ενέργειας που θα προτεινόταν το τέλος του 2008. µε γνώµονα αυτό και µετά 
από συνεννόηση που είχαµε µε την αρµόδια, εκ µέρους του Ιδρύµατος, κα Λέµα µε την 
οποία συζητούσαµε, προκρίθηκε ότι η πλέον σίγουρη πρόταση για να καταλήξει σε θετική 
αποδοχή θα ήταν η προµήθεια κάποιου υλικοτεχνικού εξοπλισµού και υποδοµών, που θα 
βοηθούσαν στην αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων µετά τις πυρκαγιές στις 
πυρόπληκτες περιοχές. 

Με βάση το γεγονός ότι οι ανάγκες του ∆ήµου σε θέµατα προστασίας, που έχουν να κάνουν 
κυρίως µε την περιοχή του Ταϋγέτου την πυρόπληκτη, και µε βάση τα µηχανήµατα που 
διέθετε ο ∆ήµος, αποφασίσαµε ότι θα ήταν σκοπιµότερο να προτείνουµε την προµήθεια 
ενός πολυµηχανήµατος το οποίο θα µπορούσε να λειτουργήσει επικουρικά,  µε ένα 
αντίστοιχο που έχει ο ∆ήµος, µε κάποιον εξοπλισµό. 

Αποφασίσαµε λοιπόν να προτείνουµε, ως πλέον σίγουρο για ένταξη, την προµήθεια αυτού 
του πολυµηχανήµατος και µε βάση το πλαφόν το οικονοµικό της πρότασης του Ιδρύµατος, 
που ήταν 150.000 €, αυτό ήταν περίπου στις 140.000 € µε βάση προσφορές που πήραµε 
και µάθαµε τις τιµές, είπαµε το υπόλοιπο ποσό που  ενδεχοµένως αποµείνει µέχρις τις 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ:  
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150.000 να διατεθεί για αγορά πλαστικών δεξαµενών που θα τοποθετηθούν πάλι στα 
πυρόπληκτα για τις ανάγκες της αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων. 

Στην αρχή είχε ανακοινωθεί ότι την αγορά θα την κάνει η ίδια η Τράπεζα µε βάση τις δικές 
της διαδικασίες. Στη συνέχεια λοιπόν αυτοί αποφάσισαν τα χρήµατα, αντί να προβούν αυτοί 
στην υλοποίηση του προγράµµατος, να τα διαθέσουν στους ∆ήµους και οι ∆ήµοι µε την 
σειρά τους να προβούν σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες. 

Έτσι ήρθε αυτό το έγγραφο που µας ανακοινώνει τη διαδικασία και ο ∆ήµος πρέπει να 
ξεκινήσει µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για την αποδοχή και στη συνέχεια θα 
πρέπει να ανοίξουµε ειδικό λογαριασµό στην  EUROBANK όπου στο λογαριασµό αυτό θα 
κατατεθεί το ποσό των 150.000 € και ακολούθως να κάνουµε τον διαγωνισµό. 

Εδώ υπάρχει το εξής ζήτηµα το οποίο πρέπει να σας το θέσω υπόψη.  

Με βάση το αρχικό σκεπτικό που ξέραµε, ότι η Τράπεζα θα αγοράσει για λογαριασµό µας, 
εµείς έπρεπε να τους στείλουµε κάποιες προδιαγραφές που θα εξυπηρετούσαν πραγµατικά 
τις ανάγκες µας. Εµείς λοιπόν, επειδή διαθέτουµε ένα πολυµηχάνηµα ΑΒΙΕΝΤΕ το οποίο το 
είχε αγοράσει ο ∆ήµος πριν από δέκα χρόνια, µας το είχαν διαθέσει µε τον ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ …  

 
 Εννοείτε τον καταστροφέα. 
 
... το οποίο έχει αποβεί πολύ χρήσιµο στο ∆ήµο και έχει κάποιες εξαρτήσεις 
ήδη που χρησιµοποιούνται, η σκέψη ήταν να αγοραστεί ένα ίδιο 

προκειµένου να πάρουµε συµπληρωµατικά κάποιες εξαρτήσεις που δεν τις έχουµε για να 
λειτουργούν τα δύο µηχανήµατα συµπληρωµατικά. Εξάλλου οι ανάγκες είναι τόσο µεγάλες 
που σίγουρα το χρειαζόµαστε.  

Εµείς λοιπόν µε το έγγραφό µας προς την Τράπεζα είχαµε δώσει την προσφορά που µας 
έστειλε η εταιρεία αυτή, προκειµένου να ξέρουν τι θέλουµε και είχαµε πει να αγοράσει η 
Τράπεζα αυτό ή κάποιο αντίστοιχο. Τώρα που µας δίνουν τα χρήµατα εµείς ή θα πρέπει να 
πάµε σε διαγωνισµό ή εξετάζουµε το ενδεχόµενο, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η 
επικουρικότητα των µηχανηµάτων, µήπως µπορέσουµε και πάµε στη διαδικασία της 
ανάθεσης,  µε σύµφωνη γνώµη βέβαια και της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

 
Αυτό είναι άλλο θέµα. 
Λοιπόν είναι δωρεά 150.000 € τα οποία θα µπουν σε ειδικό λογαριασµό στην 

EUROBANK. 

Έχουµε ήδη κάνει πρόταση γιατί δεν µπορούσαµε να κάνουµε ότι θέλουµε, να πάρουµε ότι 
θέλουµε, έπρεπε να κάνουµε συγκεκριµένες επιλογές κι έτσι έγινε µία πρόταση για το 
πολυµηχάνηµα. 

Η δουλειά σήµερα της ∆ηµαρχιακής είναι να αποδεχθεί τη δωρεά αυτών των χρηµάτων που 
πάνε για συγκεκριµένο σκοπό.  

Αυτά τα χρήµατα δεν εκταµιεύονται. Θα είναι σε λογαριασµό  της EUROBANK και για να 
εκταµιεύσοµε θα πρέπει να πάµε παραστατικά στοιχεία, ότι αγοράσαµε το µηχάνηµα αυτό 
το οποίο τους έχουµε πει ότι θα αγοράσουµε. ∆εν µπορούν να πάνε τα χρήµατα αυτά 
πουθενά αλλού.  

 
Το µηχάνηµα αυτό τι άλλο κάνει; Μόνο κόβει χορτάρια; 
 

 Όχι. Έχει διάφορες δυνατότητες κι εµείς έχουµε ζητήσει το µηχάνηµα αυτό 
που θα πάρουµε, οι εξαρτήσεις που θα έχει, θα είναι πάλι ένας 

χορτοκοπτικός βραχίονας, θα είναι η προµήθεια ειδικής αρπάγης για µεταφορά ξυλείας και 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΥΡΑΚΛΗ: 



Συνεδρίαση :  33/2008 ∆ευτέρα 01/09/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   365/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   4

θα είναι και µία εξάρτηση προκαθαρισµού, το οποίο θα µπορεί να αναµοχλεύει είτε άµµο, 
είτε χώµα, για να µπορεί να αποµακρύνει εύκολα τα απορρίµµατα. 

 
Το ίδιο έκανε και το παλιό. 
 

Θέλουµε να έχουµε δύο γιατί µε το ένα µόνο δεν µπορούσαµε να 
ανταποκριθούµε στις ανάγκες. 

 
∆εύτερον, ποιος αποφάσισε να πάρουµε τέτοιο µηχάνηµα; Με 
ποιανού απόφαση πάρθηκε; 

 
 ∆ική µου. Συνεννοήθηκα µε τις υπηρεσίες και από την λίστα που είχαµε, γιατί 
δεν είχαµε πολλές επιλογές, τι να κάναµε. 
 
Μας πρότειναν οι ίδιοι να πάµε σε προµήθεια εξοπλισµού για ποιο σίγουρη 
ανταπόκριση χρονικά. 

 
Ψάχναµε να βρούµε πως θα πάρουµε τα χρήµατα αυτά. ∆εν ήταν δεδοµένο 
ότι τα παίρνεις τα χρήµατα. Κάναµε µία πρόταση. 

 
 Θα µπορούσαµε να κάνουµε κάποιο έργο. 
 

 Το απέκλεισαν κατηγορηµατικά, λόγω της προθεσµίας που είχαν βάλει. Το 
απέκλεισαν ότι δεν θα υπήρχε ο χρόνος να πάµε σε έργο. 

 
Το ερέθισµα ήταν η δηµοσίευση µιας εφηµερίδας για την προσφορά του 
συγκεκριµένου Ιδρύµατος. Όταν το είδαµε στην εφηµερίδα πήραµε 

τηλέφωνο και µπήκαµε λοιπόν µέσα στην συγκεκριµένη διαδικασία, κάναµε ότι µπορούσαµε 
να διασφαλίσουµε ένα περιουσιακό στοιχείο για το ∆ήµο, χρήσιµο πράγµατι, γιατί 
χρειαζόµαστε αυτά τα µηχανήµατα για τον ορεινό όγκο και το µηχάνηµα θα αγοραστεί 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες του δηµοσίου λογιστικού. Θα πάρουν τα παραστατικά και θα 
εκταµιευθούν τα χρήµατα. 

Λοιπόν υπάρχει αντίρρηση για την αποδοχή της δωρεάς; 
 
 Για την αποδοχή της δωρεάς δεν έχουµε αντίρρηση, αλλά για το 
συγκεκριµένο µηχάνηµα έχουµε σοβαρότατες επιφυλάξεις και δεν 

το δεχόµαστε. 
 
 ∆εν δεχόσαστε το µηχάνηµα; 

 
 Πιστεύω ότι θα µπορούσαν να παρθούν κάποια άλλα µηχανήµατα. 
JCB και τέτοια πήραµε τόσα πολλά. 

 
 Όχι πήραµε, µας δωρηθήκανε. Έχουµε περί τα δέκα µηχανήµατα µέχρι τώρα 
που είναι δωρεές. 

 
 Και ένα ακόµη, να το κάνετε τι; 
 

∆εν έχει σχέση µε τα άλλα. 
 
 Ούτε µπορεί να δουλέψει σαν πολυµηχάνηµα, ούτε …. 
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 Λοιπόν γίνεται αποδεκτή οµοφώνως η δωρεά, όλα τα άλλα θα τα πούµε στην 
πορεία, γιατί θα ξανάρθει το θέµα στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και παρακαλώ να 

σταλεί ευχαριστήρια επιστολή για την προσφορά των χρηµάτων αυτών και του 
περιουσιακού στοιχείου προς το ∆ήµο. 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα παραπάνω αναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 103 του ∆.Κ.Κ., 
µειοψηφούντων, µόνο ως προς τον σκοπό για τον οποίο θα διατεθεί η δωρεά, των κ.κ. 
Ηλιόπουλου Παν. που τάσσεται ΚΑΤΑ και Μπάκα Ιωάν. που δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

 
Α.  ΟΜΟΦΩΝΑ:  
 
I. Αποδέχεται τη δωρεά στο ∆ήµο Καλαµάτας, ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων 

ευρώ (150.000,00 €), εκ µέρους της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία 
«Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» [και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος 
Λάτση]  .   

 
II. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής. 
 
 
Β. ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
I.  Εγκρίνει όπως η παραπάνω δωρεά των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ 

(150.000,00 €) διατεθεί για την προµήθεια υλικοτεχνικής υποδοµής για 
περιβαλλοντική προστασία και συντήρηση, ήτοι, αγορά ενός οχήµατος 
πολλαπλών χρήσεων µε τις αναγκαίες εξαρτήσεις και εξοπλισµού 
πυρόσβεσης. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει να υπογραφεί σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό, το οποίο 

εξουσιοδοτείται να υπογράψει εκ µέρους του ∆ήµου µε οποιουσδήποτε 
όρους κατά την κρίση του ο ∆ήµαρχος κ. Νίκας Παναγιώτης. 

 
III. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες.  
 
 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μπάκας Ιωάννης 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 11 Σεπτεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


