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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   45/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   423/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 26η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 45/22-11-2007 

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, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη  κ.κ. 1) Αλευράς ∆ιονύσιος και 
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και  Μπάκας 
Ιωάννης, οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά 
∆ιονύσιο και Κοσµόπουλο Βασίλειο.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας 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 2ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Αποδοχή δωρεάς τριών (3) απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων από την Ελληνική 
Εταιρεία Ανακύκλωσης και Αξιοποίησης (Ε.Ε.Α.Α.  Α.Ε.). 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 22-11-2007 (µε αριθµ. πρωτ. 
∆ήµου 27263/22-11-2007) εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς τριών (3) απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων από την 
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). 
 
Σας διαβιβάζουµε το σχέδιο συµβολαίου αποδοχής δωρεάς των παραπάνω οχηµάτων το 
οποίο έχουµε διεξοδικά µελετήσει µε την ΕΕΑΑ Α.Ε. και τη νοµική υπηρεσία του ∆ήµου µας. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι η δωρεά αναφέρεται στα δύο απορριµµατοφόρα οχήµατα τα οποία έχουν 
ήδη παραχωρηθεί κατά χρήση στο ∆ήµο Καλαµάτας και χρησιµοποιούνται στη συλλογή των 
ανακυκλώσιµων υλικών συσκευασίας, ενώ το 3ο απορριµµατοφόρο είναι 
νεοπαραχωρούµενο µικρό όχηµα το οποίο θα δροµολογηθεί στους στενούς δρόµους της 
πόλης όπου θα µπορέσει πλέον να γίνει και εκεί δυνατή η εφαρµογή του προγράµµατος.    
 
                                                                                        
                                                                                    Η ∆ιευθύντρια Περιβάλλοντος 
                                                                                          Παναγιώτα Κουράκλη» 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 103 παρ. 2 εδ. (θ) του Ν. 3463/2006 –∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας,  
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Ι. Αποδέχεται τη δωρεά τριών (3) απορριµµατοφόρων οχηµάτων στο ∆ήµο 
Καλαµάτας από την ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Α.Ε.¨, σύµφωνα µε την σχετική αλληλογραφία και υπό την διαλυτική αίρεση 
ότι δεν θα λήξει η από 06/09/2004  υπάρχουσα Σύµβαση Συνεργασίας για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας του ∆ήµου Καλαµάτας 
στα πλαίσια του Ν.2939/6.08.2001 και της µε αριθµό 
50910/2727/22.12.2003 ΚΥΑ, µε την ανωτέρω Εταιρεία πριν από πάροδο της 
συµφωνηµένης εξαετίας. 

  
 

ΙΙ.  Εξουσιοδοτεί για τον ανωτέρω σκοπό τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας όπως προβεί 
στο όνοµα και για λογαριασµό του ∆ήµου Καλαµάτας στην υπογραφή του 
σχετικού συµβολαίου δωρεάς µε διαλυτική αίρεση µε τους πιο πάνω όρους 
και µε όποιους άλλους όρους κρίνεται σκόπιµο για την περαίωση της πιο 
πάνω εντολής και την νοµότυπη σύνταξη του σχετικού συµβολαιογραφικού 
εγγράφου. 
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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 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 30 Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
                                        


