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ΑΠΟΦΑΣΗ   150/2008 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Απριλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 14η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 03-04-2008 
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) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη 

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

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο.   
 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας κ. 
Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος. 
 
 
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 δέχτηκε να συζητηθεί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Αποδοχή δωρεάς ποσού 30.000,00 € από την Cosmote για την αγορά οχήματος 
4Χ4 με πυροσβεστική αντλία. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι η Ανώνυμη Εταιρία με την 
επωνυμία «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Ανώνυμος Εταιρεία», διατίθεται να καταβάλει 
στο Δήμο το ποσό των 30.000 € με σκοπό την αγορά οχήματος 4Χ4 με πυροσβεστική 
αντλία και αναφέρεται στο σχέδιο συμφωνητικού που έχει αποστείλει η εταιρεία 
προκειμένου να υπογραφεί για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού.  
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος 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), ζητώντας παράλληλα την εξουσιοδότηση να 
υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό και να αποστείλει σχετική ευχαριστήρια επιστολή στην 
εταιρεία.  
 
  
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Προέδρου παίρνοντας το λόγο ο κ. Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης αφού επισημαίνει το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλήρης κάλυψη από πλευράς 
σήματος κινητής τηλεφωνίας  σε πολλές περιοχές  του Ταϋγέτου, κάτι που έγινε πολύ 
αισθητό στη διάρκεια των πυρκαγιών που ήταν απολύτως αναγκαία η επικοινωνία μέσω 
κινητού τηλεφώνου, προτείνει να υποβληθεί αίτημα προς την εταιρεία COSMOTE να 
προχωρήσει στην επέκταση του δικτύου της στις περιοχές αυτές ώστε να υπάρχει όσο το 
δυνατόν καλλίτερη κάλυψη. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Ι.  Αποδέχεται τη δωρεά ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) από την 
Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες 
Ανώνυμος Εταιρεία» με σκοπό την αγορά από το Δήμο Καλαμάτας οχήματος            
4 Χ 4 με πυροσβεστική αντλία, εγκρίνοντας παράλληλα για την υλοποίηση 
του σκοπού αυτού την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ της εταιρείας και 
του Δήμου, σχέδιο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής.  

 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Καλαμάτας για την υπογραφή του εν λόγω 

συμφωνητικού και την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής για την παραπάνω 
δωρεά. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 8 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
                                                                  
 

 

 

 

 
 


