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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  464/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 27η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-10-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4)  Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 466 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην 
υπ’  αριθµ. 464 απόφαση, αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 466 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος 
και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 465 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή το θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 5) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
Νικόλαος, 7)  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 11) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκεται ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος.   
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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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 µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

 Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση της δωρεάς βυτιοφόρου υδροφόρου οχήµατος 
µε πυροσβεστικό εξοπλισµό από την Εµπορική Τράπεζα και την Credit Agricole. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρεται στην από 15-10-2009 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 
24660/21-10-2009) επιστολή της Εµπορικής Τράπεζας, η οποία έχει ως εξής: 
 

«Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε, 
 
Η Εµπορική Τράπεζα, µέλος του Οµίλου της Credit Agticole, στο πλαίσιο της πολιτικής της για 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, επιδεικνύει έµπρακτα τη συµπαράσταση και αλληλεγγύη της 
σε όσους επλήγησαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών του 2007 υλοποιώντας πρόγραµµα 
δράσεων µε έµφαση στην πρόληψη των πυρκαγιών, στην προστασία του περιβάλλοντος και 
στην προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 
 
Οι δράσεις αυτές αφορούν: 

• Την άµεση κατάθεση, τον Αύγουστο του 2007, του ποσού των 2.000.000 ευρώ στον 
Ειδικό Λογαριασµό Αρωγής Πυροπλήκτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την 
ανακατασκευή σπιτιών και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων στις πληγείσες περιοχές, 
σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που έθεσαν οι αρµόδιες αρχές. 

• Την ενίσχυση των ΟΤΑ των πυρόπληκτων περιοχών, σε συνεργασία µε την ΚΕ∆ΚΕ, µε 
µηχανολογικό εξοπλισµό κατάλληλο για την πρόληψη και την αντιµετώπιση των 
πυρκαγιών 

• Την εκπαίδευση στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέµατα πολιτικής προστασίας 
και διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών 

• Την αναβάθµιση της πυροπροστασίας αρχαιολογικών χώρων 
• Στις αναδασώσεις του Ταϋγέτου και άλλων πληγεισών περιοχών 
• Την ενίσχυση σχολείων των πυρόπληκτων περιοχών µε δωρεά ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, όπως επίσης και τον εµπλουτισµό των σχολικών τους βιβλιοθηκών µε 
εκδόσεις που προβάλλουν την ελληνική παιδεία και τον ελληνικό πολιτισµό. 

Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος είµαστε στην ευχάριστη θέση να διαθέσουµε στον ∆ήµο 
σας ένα (1) όχηµα Βυτιοφόρο – Υδροφόρο µε πυροσβεστικό εξοπλισµό, µε δεξαµενή νερού 
9.500 Lt, εργοστασίου κατασκευής IVECO S.p.a τύπου ML 190 EL 25 σειράς Eurocargo 4X2 
Euro 4SCR, συνολικής αξίας 96.390.00€ που αγοράσαµε από την εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για τους παραπάνω λόγους. 
 
Κύριε ∆ήµαρχε, µετά την ενηµέρωση που είχατε από τις υπηρεσίες της ΚΕ∆ΚΕ και από εµάς και 
προκειµένου να επισπεύσουµε τις διαδικασίες για την ταχύτερη παράδοση του 
προαναφερθέντος οχήµατος, παρακαλούµε να αναθέσετε σε λειτουργό σας να φροντίσει να 
µας αποστείλει άµεσα (αρµόδιος ο κ. Χρ. Αδαµόπουλος, ∆/ντης Τοµέα ∆ηµοσίων Σχέσεων, 
Σοφοκλέους 11, 102 35 Αθήνα) τα παρακάτω έγγραφα. 

1. Απόσπασµα από το πρακτικό Αποδοχής ∆ωρεάν παραχώρησης µηχανήµατος από την 
Εµπορική Τράπεζα και την Credit Agticole 

2. Εξουσιοδότηση δική σας για να εξοφλήσουµε για λογαριασµό σας το τιµολόγιο της 
προµηθεύτριας εταιρείας αξίας 96.390,00 €. 

3. Όταν γίνει η παραλαβή του οχήµατος, να µας αποσταλεί άµεσα φωτοαντίγραφο του 
Τιµολογίου και ∆ελτίου Αποστολής του. 
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Κύριε ∆ήµαρχε είµαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά 
µε την παράδοση του οχήµατος. 
 

Με εκτίµηση 
Bruno Charrier 

Αν. ∆ιευθύνων Σύµβουλος» 
 
 
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. ∆ήµαρχος αφού ενηµερώνει το Σώµα ότι ήδη η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 342/2009 απόφασή της οµόφωνα αποδέχθηκε τη εν 
λόγω δωρεά της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στο ∆ήµο Καλαµάτας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στη σχετική επιστολή της, λέει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει µε την παρούσα απόφασή 
του να χορηγήσει εξουσιοδότηση 

Ι. στην Εµπορική Τράπεζα και την Credit Agricole για την εξόφληση  του τιµολογίου 
προµήθειας του χορηγούµενου από αυτή οχήµατος  

ΙΙ. στον κ. ∆ήµαρχο για τις λοιπές νόµιµες ενέργειες, ώστε το χορηγούµενο όχηµα  να 
περιέλθει στην κυριότητα του ∆ήµου και να τεθεί σε κυκλοφορία,  

και επίσης να εγκρίνει την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής στην Εµπορική Τράπεζα για την 
εν λόγω δωρεά.   

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα,  

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

 
Α. Εξουσιοδοτεί  

Ι.   Την Εµπορική Τράπεζα και την Credit Agricole να εξοφλήσει το τιµολόγιο που 
θα εκδοθεί στο όνοµα του ∆ήµου Καλαµάτας για την προµήθεια ενός (1) 
οχήµατος Βυτιοφόρου – Υδροφόρου µε πυροσβεστικό εξοπλισµό, µε 
δεξαµενή νερού 9.500 Lt, εργοστασίου κατασκευής IVECO S.p.a τύπου ML 
190 EL 25 σειράς Eurocargo 4X2 Euro 4SCR, συνολικής αξίας 96.390.00, 
που αποτελεί χορηγία της Εµπορικής Τράπεζας και την Credit Agricole προς 
το ∆ήµο Καλαµάτας, η αποδοχή της οποίας έχει γίνει µε την υπ΄ αριθµ. 
342/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην σχετική επιστολή της που καταχωρείται 
αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
ΙΙ. Τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, για τις λοιπές νόµιµες 

ενέργειες ώστε το χορηγούµενο όχηµα να περιέλθει στην κυριότητα του 
∆ήµου Καλαµάτας και να τεθεί σε κυκλοφορία.      

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος 

 22. Σπίνος Γεώργιος  

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 3 Νοεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


