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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  6/2020 

(συνεχιζόμενη) 

ΑΠΟΦΑΣΗ  66/2020 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μ.μ.,  συνέρχεται 

σε συνεχιζόμενη - από την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, μετά από αποδοχή του 

Σώματος - συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 9888/13-3-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου και του με αριθμ. πρωτ. 10217/18-03-
2020 εγγράφου αυτού, τα οποία  επιδόθηκαν σύμφωνα με το νόμο. 
 
Η συνεδρίαση, σε εφαρμογή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-3-2020/τ. Α) και της υπ’ αριθμ. 
18318/13-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη 
και συμμετέχουν ο κ. Πολίτης Δημήτριος, Πρόεδρος του Σώματος (συμμετέχει τηλεφωνικά 
διότι δεν διαθέτει τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό), ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Σταματόπουλος Ευστάθιος, ο οποίος και Προεδρεύει της συνεδρίασης, διότι έχει 
εικόνα των άλλων Μελών και μπορεί έτσι να διευθύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη 
συνεδρίαση, και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.: 1) Αγγελή Μαρία, 2) 
Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 5) Αναστασόπουλος Χρήστος, 6) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 7) κ. Βασιλόπουλος 
Παναγιώτης (συμμετέχει τηλεφωνικά διότι δεν διαθέτει τον κατάλληλο ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό), 8) Γκλεγκλέ Ελένη, 9) Δούβας Ιωάννης, 10) Δρούγας Παντελής, 11) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 12) Κανάκης Βασίλειος, 13) Καραγιάννης Ανδρέας, 14) Κλάδης 
Παύλος, 15) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 16) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 17) Κουκούτσης Δημήτριος, 
18) Λαζαρίδης Γεώργιος, 19) Λιάππας Λεωνίδας, 20) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 21) 
Μαρινάκης Σαράντος, 22) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 25) Μπεχράκης Σταμάτης, 26) Οικονομάκου Μαρία, 27) Σκοπετέας 
Αναστάσιος, 28) Σωφρονάς Γεώργιος, 29) Τζαμουράνης Βασίλειος,  30)  Τσαπόγας 
Κωνσταντίνος, 31) Φάβας Γεώργιος, 32) Φαββατάς Δημήτριος και 33) Χειλάς Παναγιώτης.  
 
Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Μαλαπάνη Μαρία, 2) 
Μπάκας Δημήτριος, 3) Μπαρούνη Μαρία, 4) Νιάρχος Αναστάσιος, 5) Οικονομάκος Δημήτριος, 
και 6) Χριστόπουλος Ιωάννης. 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, επειδή στην 
ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης.   

 Δεν συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης 
Σωτήριος.  

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης, συμμετέχοντος σε αυτή και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου 
Βασιλόπουλου.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Αντιπρόεδρο του Σώματος, 

για συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έκδοσης ή μη του ψηφίσματος με τίτλο : 

Ψήφισμα περί υποστήριξης του Νοσοκομείου Καλαμάτας κατά την κρίσιμη 
συγκυρία που βρίσκεται η χώρα λόγω της πανδημίας 

μετά από πρόταση, που απέστειλε με e-mail στις 23/3/2020, ο επικεφαλής της Δημοτικής 
Παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος και 
διαβάστηκε από τον Προεδρεύοντα την προηγούμενη ημέρα στην αρχή της συνεδρίασης και η 
οποία πρόταση έχει ως εξής: 
 

«ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

23 Μαρτίου 2020. 

Στην κρίσιμη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας λόγω της πανδημίας Covid -19, το 

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας:  

1. Στηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης για απαγόρευση της κυκλοφορίας με βάση τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ.  

2. Καλεί την κυβέρνηση να προβεί στην άμεση πρόσληψη και τοποθέτηση του 

απαραίτητου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου Καλαμάτας και του 

Κέντρου Υγείας Καλαμάτας για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του δημοσίου 

συστήματος υγείας. 

3. Καλεί την κυβέρνηση να προβεί στην εξασφάλιση του απαραίτητου υγειονομικού υλικού 

και μέσων ατομικής προστασίας για το Νοσοκομείο Καλαμάτας. Επίσης καλεί την 

κυβέρνηση να αυξήσει επειγόντως τον αριθμό κλινών εντατικής θεραπείας ο αριθμός των 

οποίων υπολείπεται από το μέσο όρο της Ευρώπης.  

4. Καλεί τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Καλαμάτας να 

συμβάλλουν ενεργά στην αγορά του απαραίτητου υγειονομικού υλικού για το Δημόσιο 

Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης».  

 

 

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
Και αυτό που έχει μείνει είναι το ψήφισμα που έχει καταθέσει ο κ. Μάκαρης ο 
οποίος το ανέγνωσε και στη χθεσινή συνεδρίαση.  

 
Κύριε Πρόεδρε, να ακουστεί άλλη μια φορά.  
 

Κύριε Πρόεδρε, επειδή έστειλα το ψήφισμα, το συμπύκνωσα λιγάκι και ανέφερα 
και τις προσπάθειες που έχουν γίνει χορηγίας, μάλλον τις χορηγίες που έχουν γίνει 

από διάφορους φορείς και στο τέλος βάζω και τη χορηγία την οποία θέλω αν πιστεύετε και 
εσείς να ψηφίσουμε 30.000 ευρώ για το Νοσοκομείο Καλαμάτας, για την αγορά υγειονομικού 
υλικού.  

 
Αυτό που λέτε να συμπεριληφθεί σε απόφαση, να δοθούν 30.000 ευρώ, δεν 
είναι ψήφισμα, παίρνει τα χαρακτηριστικά απόφασης και δεν νομίζω ότι 

μπορεί να γίνει μ’ αυτό τον τρόπο. Πρέπει να γίνει με συνεννόηση άλλου τύπου με τη 
Δημοτική Αρχή, για την καταβολή, ας το πούμε, οποιουδήποτε ποσού.  
Το ψήφισμα δεν ξέρω αν έχω το σωστό, έχω αυτό που έχει έρθει με e-mail στις 23 Μαρτίου 
του 2020 και αυτό το οποίο διαβάστηκε χθες, έτσι δεν είναι, κ. Αλεξανδρόπουλε;  
Λοιπόν, επ’ αυτού νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε, αυτό που κατατέθηκε στο Προεδρείο. 
Τώρα αν υπάρχει κάποια διαμόρφωση …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Ναι, έχουν γίνει κάποιες μικρές αλλαγές. Εάν δεν θέλετε να βάλουμε για τη 
συμμετοχή του Δήμου, μπορεί να το απαλείψουμε.  

 
Αυτό πρέπει να μπει σε απόφαση κανονική, Μανώλη, νομίζω το 
αντιλαμβάνεσαι.  

 
Μπορούμε να μην βάλουμε το ποσόν. ¨Να βοηθήσει ο Δήμος¨, να το 
γράψουμε. Δεν θα βάλουμε ποσό. 

 
ΦΑΒΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κ. Πρόεδρε, ο κ. Δήμαρχος νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει γι’ αυτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συγνώμη, να μιλήσει είπατε;  

 
Ναι, αλλά να διαβάσουμε το ψήφισμα πρώτα. Να ξέρουμε το ψήφισμα 
πρώτα.  

 
Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι.  
Μανώλη, να διαβαστεί το ψήφισμα έτσι όπως το έχεις διαμορφώσει.  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, την τελική του μορφή.  

 
Την τελική του μορφή και ο κ. Δήμαρχος αμέσως μετά. Ή θέλετε τώρα το 
λόγο, κ. Δήμαρχε; Εσείς οπότε θέλετε.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θέλω να πω δυο κουβέντες.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, ο κ. Δήμαρχος γιατί ζητάει το λόγο.  

 
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας αυτή τη συνεδρίαση τη σημερινή, 
έρχεται ως συνέχεια της χθεσινής.  

Έχουμε από χθες ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, ένα ψήφισμα που το έχουμε διαβάσει, 
συμφωνούμε απολύτως, με μία διαφορά μόνο στο τέλος, μία λέξη, αντί για ¨καλεί τις 
επιχειρήσεις και τους ιδιώτες¨, ¨προτρέπει τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες¨. Να μην είναι 
προστακτική. Αυτό μόνο.  
Τώρα ξαφνικά μιλάμε για ένα άλλο ψήφισμα και για Φορείς οι οποίοι έχουν δώσει χρήματα. Για 
να δώσει ο Δήμος της Καλαμάτας χρήματα θα πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία διαφορετική.  
Πάμε να ψηφίσουμε τώρα ομόφωνα αυτό το ψήφισμα που είναι πολύ ισχυρό και νομίζω είναι 
και ουσιαστικό και έχουμε το χρόνο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε αν…, άλλωστε 
ο Δήμος θα μπει στη διαδικασία εφόσον χρειάζεται και χρειάζεται να στηρίξει τις δομές 
σύμφωνα με αυτά που θα μας ζητήσει το Νοσοκομείο.  

 
Λοιπόν, δίνω το λόγο στον κ. Μάκαρη ο οποίος το έχει εισαγάγει το ψήφισμα.  
Κύριε Μάκαρη, εσείς συμφωνείτε μ’ αυτό;  

 
Κοιτάξτε να δείτε, έχουν γίνει, προστέθηκε και μία λέξη, γι’ αυτό έλεγα να το 
διαβάσουμε το καινούργιο ψήφισμα και αν συμφωνείτε σε αυτό …  

 
Ωραία, διαβάστε το ψήφισμα, κ. Μάκαρη, και να τοποθετηθούν οι επικεφαλής 
στη συνέχεια όπως λέει ο Κανονισμός. 

 
Ναι, ναι. Οπότε δώστε μου μισό δευτερόλεπτο για να έχω μπροστά μου λίγο το 
ψήφισμα.  

 
 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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Κανονικά το ψήφισμα πρέπει να το έχουμε στα χέρια μας σε κείμενο. Όπως 
εχθές μπήκε σε κείμενο, κανονικά έπρεπε να είναι και σήμερα. Τώρα μία 

λέξη μπορεί να μας φύγει και μπορεί να έχει και ουσία όμως.  
 
Το έχω στείλει. Συγνώμη. Έχω στείλει σε όλων τα e-mail, το ψήφισμα το οποίο 
έχει κάποιες πολύ μικρές διαφοροποιήσεις.  

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Σήμερα έγινε αυτό, κ. Μάκαρη;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την ώρα της συνεδρίασης;  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, ναι, ναι.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εε δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα! 

 
Το έστειλε τώρα όμως. Τώρα το στείλατε. 
 

Πρόεδρε, έχουμε ένα ψήφισμα από χθες. Επί αυτού θα τοποθετηθούμε του 
Ψηφίσματος, να το ψηφίσουμε, να προχωρήσουμε.  

 
Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε μισή ώρα για ένα ψήφισμα τώρα;  
 
Κύριε Μάκαρη, γιατί δεν αφήνουμε το χθεσινό ψήφισμα στο οποίο 
συμφωνούμε όλοι και είναι διαβασμένο και έχουν λάβει γνώση όλοι οι 

δημοτικοί σύμβουλοι; 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς.  

 
Ωραία, εφόσον συμφωνείτε να συζητήσουμε επί αυτού …  

 
Και είναι ομόφωνο αντιλαμβάνομαι.  
 

Για να διευκολύνουμε την κατάσταση, θέλουμε μόνο μία μικρή διαφοροποίηση 
στο πρώτο ψήφισμα. Συμφωνώ με το ¨προτρέπει¨, απλά πρέπει να βάλουμε 

¨εξειδικευμένου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού¨. Εξειδικευμένου, όχι ανειδίκευτου. Είναι 
εξειδικευμένου και πραγματικά σας λέω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ωραία, το έχω σημειώσει.  

 
Προφανώς, μια τέτοια λέξη, Πρόεδρε, μπορούμε να την συμπεριλάβουμε, δεν 
είναι πρόβλημα. Ριζικά δεν μπορούμε να το αλλάξουμε τώρα.  

 
Όχι ριζικά. Μα ποιος σας είπε ότι θα αλλάξουμε ριζικά;  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Πάμε, πάμε. 
 
Οπότε πάμε με το υφιστάμενο ψήφισμα με τις δύο, η μία προσθήκη του 
¨εξειδικευμένου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού¨ και την αλλαγή …  

 
¨Προτρέπει τις επιχειρήσεις¨.  

 
Στο σημείο 4 που λέει ¨προτρέπει τις επιχειρήσεις¨ αντί της λέξης ¨καλεί¨.  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, ωραία.  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Και πάμε σ’ αυτό το ψήφισμα που έχει τεθεί υπόψη των συμβούλων από χθες 
στην έναρξη της συνεδρίασης.  

Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το ψήφισμα ψηφίζεται ομόφωνα.  
 
Όποιος έχει αντίρρηση να το πει.  
 

Όποιος έχει αντίρρηση να σηκώσει το ¨χεράκι¨ του ας το πούμε εδώ. Δεν 
βλέπω αντιρρήσεις.  

 
Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι.  
Εμείς βασικά δεν διαφωνούμε με το ψήφισμα, θέλουμε να πούμε όμως το 

εξής: Τα ψηφίσματα, όπως και τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να έρχονται 
έγκαιρα στις παρατάξεις και όχι να έρχονται σαν φωτοβολίδες τελευταία στιγμή. Αυτό μας έχει 
δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί; Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Επειδή τα 
αιτήματα που βάζουν οι συνάδελφοι είναι σοβαρά και πάγια και υπάρχουν άνθρωποι προς όλες 
τις κατευθύνσεις, δεν μπορεί να προκαταλαμβάνεις το Δημοτικό Συμβούλιο και λίγο πριν την 
έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου να λες ότι «έχω αυτό το ψήφισμα» και στη συνέχεια την 
επόμενη ημέρα να λες ότι «έχω ένα άλλο ψήφισμα», όπως είπαν και οι συνάδελφοι.  
Ο Μανώλης ο Μάκαρης έχει κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και οι γιατροί στο Νοσοκομείο 
την οποία την εκτιμάμε απεριόριστα και είναι και προσωπικός μου φίλος αλλά θέλω να πω ότι 
τα ψηφίσματα άλλη φορά, το λέω και το καταθέτω, δεν θα ξαναψηφίσω ψήφισμα το οποίο 
δεν έχει σταλεί ισότιμα σε όλες τις παρατάξεις, όπως στέλνονται και τα θέματα του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Θα ισχύει ο ίδιος ο Κανονισμός για τα ψηφίσματα και όχι κατά το δοκούν 
φέρνουμε ψηφίσματα.  
Είχαμε συνηθίσει με τον κ. Μπρεδήμα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο -να είναι καλά ο 
άνθρωπος- να μας στέλνει το ένα ψήφισμα πίσω από το άλλο για να δημιουργεί εντυπώσεις. 
Μην μπούμε στη λογική αυτή των ψηφισμάτων και υποβαθμίσουμε το σκοπό και τους στόχους 
που έχει το κάθε ψήφισμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό.  
Αυτά και ευχαριστώ για το χρόνο σας, καλό απόγευμα σε όλους.  

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Σωφρονά, κάτι μου δείχνετε αλλά δεν το βλέπω καλά.  

Ομόφωνα το ψήφισμα. Λύεται η συνεδρίαση.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλό απόγευμα σε όλους.  
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Καλό απόγευμα σε όλους.  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, και την επεξεργασία του κειμένου της πρότασης ψηφίσματος, 
 

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

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος : 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίασή του την 24
η
  Μαρτίου 2020, αφού έλαβε υπόψη 

την κρίσιμη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα λόγω της πανδημίας  Covid -19 

Ψ η φ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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1.       Στηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης για απαγόρευση της κυκλοφορίας με βάση τις οδηγίες του 

ΕΟΔΥ. 

2.      Καλεί την κυβέρνηση  να προβεί στην άμεση πρόσληψη και τοποθέτηση του απαραίτητου  

εξειδικευμένου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου Καλαμάτας και του Κέντρου 

Υγείας Καλαμάτας για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. 

3.       Καλεί την κυβέρνηση να προβεί στην εξασφάλιση του απαραίτητου υγειονομικού υλικού και 

μέσων ατομικής προστασίας για το Νοσοκομείο Καλαμάτας. Επίσης καλεί την κυβέρνηση να 

αυξήσει επειγόντως τον αριθμό κλινών εντατικής θεραπείας ο αριθμός των οποίων υπολείπεται 

από το μέσο όρο της Ευρώπης. 

4.      Προτρέπει τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Καλαμάτας να 

συμβάλλουν ενεργά στην αγορά του απαραίτητου υγειονομικού υλικού για το Δημόσιο Σύστημα 

Υγείας στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης. 

Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και το 

Επιμελητήριο Μεσσηνίας. 

 
 

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πολίτης Δημήτριος   Σταματόπουλος Ευστάθιος   1. Αγγελή Μαρία 

  2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος) 

  3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη 

  5. Αναστασόπουλος Χρήστος  

  6. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  7. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  8. Γκλεγκλέ Ελένη 

  9. Δούβας Ιωάννης 

  10. Δρούγας Παντελής 

  11. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  12. Κανάκης Βασίλειος 

  13. Καραγιάννης Ανδρέας 

  14. Κλάδης Παύλος  

  15. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  16. Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

  17. Κουκούτσης Δημήτριος  
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  18. Λαζαρίδης Γεώργιος 

  19. Λιάππας Λεωνίδας 

  20. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  21. Μαρινάκης Σαράντος  

  22. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  23. Μπάκας Ιωάννης 

  24. Μπασακίδης Νικόλαος 

  25. Μπεχράκης Σταμάτης  

  26. Οικονομάκου Μαρία  

  27. Σκοπετέας Αναστάσιος 

  28. Σωφρονάς Γεώργιος 

  29. Τζαμουράνης Βασίλειος  

  30. Τσαπόγας Κωνσταντίνος  

  31. Φάβας Γεώργιος 

  32. Φαββατάς Δημήτριος  

  33. Χειλάς Παναγιώτης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 02 Απριλίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

α.α. 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 


