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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Μαρτίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 12η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 20-03-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Λαγανάκος Γεώργιος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Πολίτης Δημήτριος.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Πολίτη Δημήτριο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο.   
 
 
 
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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Αποδοχή δωρεάς 20.000,00 € από την Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία 
Τηλεπικοινωνιών ¨Vodafone – Panafone¨. 

Στην συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παρίσταται και η Πρόεδρος του 
Τοπικού Συμβουλίου Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία.  
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία 
Τηλεπικοινωνιών Vodafone – Panafon, διατίθεται να προσφέρει το ποσό των 20.000 € με 
σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας 
του Τοπικού Διαμερίσματος Αρτεμισίας από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου 
καλοκαιριού.  
 
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το Τοπικό Συμβούλιο Αρτεμισίας σε 
συνεδρίασή του και με την υπ΄ αριθμ. 9/2008 απόφασή του, αποδέχτηκε την 
προαναφερομένη δωρεά και προτείνει όπως το ποσό αυτής διατεθεί για τη συντήρηση της 
εξωτερικής τοιχοποιίας του Ενοριακού Ιερού Ναού της Υπαπαντής του Χριστού Αρτεμισίας. 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Δήμαρχος αφού επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση 
αυτή επετεύχθη ύστερα από ενέργειες της Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Αρτεμισίας, 
κας Βασιλάκη Γεωργίας, εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου γι΄ αυτή τη δωρεά και καλεί το 
Σώμα να αποφανθεί περί της αποδοχής της ως αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για την 
αποδοχή δωρεών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 (παρ. 2 εδαφ. θ) του Δ.Κ.Κ. 
(Ν. 3463/2006), λαμβάνοντας υπόψη και την υπ΄ αριθμ.   9/2008 απόφαση του Τοπικού 
Συμβουλίου Αρτεμισίας.  
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Αποδέχεται τη δωρεά ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) από την 
Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών Vodafone – Panafon με σκοπό την 
αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας 
του Τοπικού Διαμερίσματος Αρτεμισίας από τις καταστροφικές πυρκαγιές τον 
Αύγουστο του 2007. 
Συγκεκριμένα το εν λόγω ποσό θα διατεθεί για τη συντήρηση της εξωτερικής 
τοιχοποιίας του Ενοριακού Ιερού Ναού Υπαπαντής του Χριστού Αρτεμισίας.  
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 27 Μαρτίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                               
 

 

 

 


