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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 4η  Αυγούστου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 30η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 31-07-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3)  Λαγανάκος Γεώργιος 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 
οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά ∆ιονύσιο 
και Κοσµόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.   

 

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  30/2008 ∆ευτέρα 04/08/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   335/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Αποδοχή δωρεάς ενός οχήµατος εφοδιασµένου µε τον απαραίτητο ιατρικό 
εξοπλισµό για την παροχή ιατρικής φροντίδας σε αδύναµες κοινωνικές οµάδες. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  
 
Ύστερα από συνεννόηση, ο κ. Παπαβασιλόπουλος που κατάγεται από το Τοπικό ∆ιαµέρισµα 
Λαδά, η ιδιότητα του οποίου είναι επιτετραµµένος της Ελλάδας στην Ρώµη για θέµατα 
οικονοµικής φύσεως, τώρα είναι επί τιµή αλλά διαµένει στην Ρώµη και εξακολουθεί να 
εκπροσωπεί την Ελλάδα, µε τον οποίο συζητήσαµε τις ανάγκες του χωριού του και της 
ευρύτερης περιοχής, συµφωνήσαµε και έχει την καλοσύνη να δωρίσει στη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας ένα πυροσβεστικό όχηµα, µε την προϋπόθεση να διατεθεί στο 
∆ήµο Καλαµάτας και το σηµαντικότερο δωρίζει ένα όχηµα εξαιρετικό, µεγάλο, το οποίο είναι 
εξοπλισµένο µε τελευταίου τύπου ιατρικά µηχανήµατα και το οποίο θα χρησιµοποιηθεί µα 
την κατάλληλη στελέχωση για την υποστήριξη τεσσάρων οµάδων του πληθυσµού. Η µία 
είναι τα χωριά µας και οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, η δεύτερη είναι οι ανασφάλιστοι, η τρίτη  
είναι οι οικονοµικοί µετανάστες και η τέταρτη οι Αθίγγανοι της κατασκήνωσης µη 
τουριστικού χαρακτήρα. Το λέγω για να µην θεωρηθεί ότι θα έρθοµε σε σύγκρουση µε τους 
γιατρούς, τον Ιατρικό Σύλλογο κλπ.  
 
Θα στελεχώνεται από δύο γιατρούς γενικής ιατρικής τους οποίους θα προσλάβοµε µε τις 
διαδικασίες που προβλέπονται από το νόµο, µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και ήδη έχει 
ξεκινήσει η συζήτηση µε τον Ιατρικό Σύλλογο για να στελεχωθεί από γιατρούς ειδικότητας.  
Το συγκεκριµένο όχηµα θα επισκέπτεται σε συγκεκριµένες ηµέρες, ιδιαίτερα τα ορεινά 
Τοπικά ∆ιαµερίσµατα τα οποία έχουν άµεση ανάγκη και ο προγραµµατισµός είναι να  
υπάρχει συνεργασία µε το πρόγραµµα ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ και να επισκέπτονται και σπίτια, 
όσων έχουν ανάγκη. Όχι καφενείο η αγροτικό ιατρείο. Αυτό το πρόγραµµα   θα ξεκινήσει 
την 1η Νοεµβρίου. Από 1η Σεπτεµβρίου θα ξεκινήσει το πρόγραµµα µεταφοράς µε το 
αυτοκίνητο, που κάναµε το χρησιδάνειο µε τον ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ατόµων µε κινητικά 
προβλήµατα. 
 
Παρακαλώ την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή να αποδεχθεί την δωρεά του συγκεκριµένου οχήµατος 
και να σταλεί η απόφαση µαζί µε ευχαριστήρια επιστολή στον κ. Παπαβασιλόπουλο για την 
δωρεά του  που δείχνει ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία.  
 
Επίσης να σας ενηµερώσω ότι από τον Σεπτέµβρη θα έρθουν οι Κύπριοι και θα ξεκινήσουµε 
αµέσως το Φθινόπωρο την πλήρη ανακατασκευή του κτηρίου του πρώην ∆ηµοτικού 
Σχολείου Αρτεµισίας.  
 
 

 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
εισήγηση του κ. Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 103 (παρ. 2 εδαφ. θ) του ∆.Κ.Κ. 
(Ν. 3463/2006),  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
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Ι.  Αποδέχεται τη δωρεά του κ. Παπαβασιλόπουλου Σπυρίδωνα στο ∆ήµο 
Καλαµάτας και συγκεκριµένα αποδέχεται τη δωρεά ενός καινουργούς 
οχήµατος, MAZDA 4,5 µε αριθµό πλαισίου JMZCR198280316511 
εφοδιασµένου µε τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισµό για την παροχή ιατρικής 
φροντίδας σε αδύναµες κοινωνικές οµάδες.   

 
 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την αποστολή ευχαριστήριας 

επιστολής για την παραπάνω δωρεά. 
 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 14 Αυγούστου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


