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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   26/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   214/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Αυγούστου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 26η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 20-08-2010 

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) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος  4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται  αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος.  

 

 

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 ενός φορτηγού αυτοκινήτου από τον κ. Γαλάνη Βασίλειο. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δήμου 18230/           
17-8-2010 σχετικό έγγραφό του κ. Γαλάνη Βασιλείου του Δημοσθένη, που διατηρεί 
κατάστημα ¨Μονωτικά – Χρώματα & Συναφή Είδη¨ επί της συμβολής των οδών Φαρών και 
Σταδίου στην Καλαμάτα, ενημερώνοντας το Σώμα ότι ο κ. Γαλάνης παραχωρεί δωρεάν στο 
Δήμο Καλαμάτας  το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΜΒ 5268 22 αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, 
μάρκας «SKODA» χρώματος λευκού, 2 θέσεων, με αριθμό πλαισίου ΤΜΒDEA200P010212. 
  
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφανθεί περί της 
αποδοχής της ως άνω δωρεάς, 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) και 
για την αποστολή σχετικής ευχαριστήριας επιστολής προς τον δωρητή κ. Γαλάνη Βασίλειο.                    
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Ι.  Αποδέχεται τη δωρεά ενός φορτηγού «SKODA», τύπου 135 L, θέσεων 2, με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΜΒ 5268 22 και αριθμό πλαισίου 
ΤΜΒDEA200P010212,  από τον ιδιοκτήτη του εν λόγω οχήματος κ. Γαλάνη 
Βασίλειο του Δημοσθένη, που διατηρεί κατάστημα ¨Μονωτικά – Χρώματα & 
Συναφή Είδη¨ επί της συμβολής των οδών Φαρών και Σταδίου στην 
Καλαμάτα. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει τον ορισμό του προτεινόμενου, από τον εντεταλμένο σύμβουλο στην 

Καλαμάτα για τα κρατικά συμβόλαια, συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του 
σχετικού συμβολαίου μεταβίβασης του παραπάνω οχήματος στο Δήμο 
Καλαμάτας. 

 
III. Εγκρίνει την κάλυψη του συνόλου των απαιτουμένων εξόδων προκειμένου 

το ανωτέρω όχημα να περιέλθει στο Δήμο Καλαμάτας και συγκεκριμένα: 

α) των συμβολαιογραφικών εξόδων, 

β) των εξόδων και τελών μεταβίβασης και κυκλοφορίας που απαιτούνται 
ώστε το όχημα να τεθεί σε κυκλοφορία. 

 
IV. Εγκρίνει τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη των 

εξόδων συμβολαιογράφου, των τελών  μεταβίβασης και των τελών 
κυκλοφορίας σε βάρος των Κ.Α. 00.6111, 00.6495 και 30.6322 αντίστοιχα 
του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2010.  

 
V. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Καλαμάτας για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Σεπτεμβρίου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


