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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   151/2008 
 

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 αποφάσισε να συζητηθεί με τακτικά θέματα, λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο: 

Αποδοχή δωρεάς ενός οχήματος 4Χ4 με δεξαμενή νερού και αυτόνομη 
πυροσβεστική αντλία από τις εταιρείες ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ και MAZDA MOTOR 

CORPORATION. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 4-4-2008 (με αριθμ. πρωτ. 
Δήμου 7583/7-4-2008) επιστολή της ΕΛΜΑ ΑΕΒΕ επίσημο αντιπρόσωπο και διανομέα της 
MAZDA, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,     
 
Η ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας της MAZDA στην Ελλάδα, σε 
συνεργασία με την MAZDA MOTOR CORPORATION Ιαπωνίας, αποφάσισαν από κοινού, μετά 
τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την χώρα μας το καλοκαίρι του 2007, να 
δωρίσουν 35 ανοιχτά επαγγελματικά οχήματα  MAZDA κατάλληλα διασκευασμένα σε 
πυροσβεστικά οχήματα άμεσης επέμβασης, σε 35 Δήμους και Κοινότητες της χώρας μας. 
 
Τα συγκεκριμένα πυροσβεστικά οχήματα άμεσης επέμβασης αποτελούνται από ένα όχημα 
MAZDA BT-50 Rap Cab 4x4, τετραθέσιο, με πετρελαιοκινητήρα 2.500cc και ιπποδύναμη 
147hp, χρώματος ερυθρού, το οποίο φέρει πυροσβεστική υπερκατασκευή που περιλαμβάνει 
πολυεστερική δεξαμενή νερού, χωρητικότητας 800 λίτρων, αυτόνομη πυροσβεστική αντλία 
παροχής 433 lt/min και 7,0 bar πίεσης και τυλιχτήρα με σωλήνα υψηλής πίεσης, καθώς και 
σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης με αντίστοιχους πυροσβεστικούς αυλούς. 
 
Η δωρήτριες εταιρείες MAZDA MOTOR CORPORATION και ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ, σε συνεργασία με 
την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το 
Υφυπουργείο Δημοσίας Τάξης βασιζόμενες στις πραγματικές και άμεσες ανάγκες 
πυροπροστασίας και για την καλύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση των συγκεκριμένων 
πυροσβεστικών οχημάτων, επέλεξαν το Δήμο σας ως έναν από τους 35 αποδέκτες της 
συγκεκριμένης δωρεάς.  
 
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας γνωρίσουμε την απόφασή μας για τη δωρεά ενός 
πυροσβεστικού οχήματος άμεσης επέμβασης  MAZDA BT-50 με πυροσβεστική 
υπερκατασκευή και να σας παρακαλέσουμε, όπως αυτή γίνει αποδεκτή από το Δήμο σας, 
αφού κινηθούν οι από το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποδοχή δωρεάς. 
 
Την 21η Μαΐου 2008, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Καθηγητή κου Προκόπη Παυλόπουλου θα πραγματοποιηθεί τελετή 
παράδοσης των 35 πυροσβεστικών οχημάτων στα πλαίσια ειδικής εκδήλωσης στο Ζάπειο 
Μέγαρο, για την οποία θα σας αποσταλεί πρόσκληση εντός των επομένων ημερών. 
 
Η παράδοση του πυροσβεστικού οχήματος στο Δήμο σας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 
26 Μαΐου 2008, στο ξενοδοχείο GRECOTEL ”Olympia Riviera Thalasso”  στην Κυλλήνη, 
όπου και θα γίνει επίδειξη και εκπαίδευση χρήσης του ως άνω οχήματος. 
 
Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε εγγράφως την αποδοχή της ως άνω δωρεάς εκ 
μέρους του Δήμου σας 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής της εν λόγω δωρεάς, 
παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στο Γραφείο Τύπου της εταιρείας ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ, 
Υπόψη        : κας Σοφίας Γιαννακάκη 
Διεύθυνση  : Ποσιδίππου 5 & Πολυκράτους 41, 104 42 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210 -51 56 031 
Fax          : 210 -51 56 095 
e-mail     : s.giannakaki@mazdanet.gr 
  

Με εκτίμηση 
Για την εταιρεία 

Μιχαήλ Κορτέσης 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τις 
διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.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 των  εταιρειών MAZDA MOTOR CORPORATION και ΕΛΜΑ 
ΑΕΒΕΑ στο Δήμο Καλαμάτας και συγκεκριμένα αποδέχεται τη δωρεά ενός 
πυροσβεστικού οχήματος άμεσης επέμβασης MAZDA BT-50 Rap Cab 4x4, 
τετραθέσιο, με πετρελαιοκινητήρα 2.500cc και ιπποδύναμη 147hp, χρώματος 
ερυθρού, το οποίο φέρει πυροσβεστική υπερκατασκευή που περιλαμβάνει 
πολυεστερική δεξαμενή νερού, χωρητικότητας 800 λίτρων, αυτόνομη 
πυροσβεστική αντλία παροχής 433 lt/min και 7,0 bar πίεσης και τυλιχτήρα με 
σωλήνα υψηλής πίεσης, καθώς και σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης με 
αντίστοιχους πυροσβεστικούς αυλούς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 
σχετική επιστολή της ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ επίσημο αντιπρόσωπο και διανομέα της 
MAZDA στην Ελλάδα η οποία καταχωρείται στο σύνολό της στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.   

 
 
ΙΙ.  Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Καλαμάτας για την αποστολή ευχαριστήριας 

επιστολής για την παραπάνω δωρεά. 
 
  

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 
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  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 9 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


