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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  293/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Μαΐου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 16η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 23-05-2008 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 292 απόφαση), 4) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 5) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 6) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 7) Κλείδωνας Θεοφάνης, 8) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 11) Λαγανάκος Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 297 απόφαση), 14) Μπασακίδης Νικόλαος, 15) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 16) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 17) Πολίτης ∆ηµήτριος,  18) Σπίνος 
Γεώργιος, 19) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 290 απόφαση) και 20) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 292 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Γουρδέας Ανδρέας, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 4) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 5) 
Μπάκας ∆ηµήτριος, 6) Οικονοµάκου Μαρία και 7) Ράλλης Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος 
Χρήστος, 7) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  
Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος και 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος.  
 
Στη συνεδρίαση 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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την υπογραφή συµβολαίου παραχώρησης κτισµάτων πρώην 
Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Καλαµάτας, µετά του περιβάλλοντος χώρου. 

 
Οµόφωνα;  

 
Όχι. 
 
Όχι. 
 

¨Όχι¨.  
Ο κ. Νταγιόπουλος.  

 
Εµείς συµφωνούµε να εξουσιοδοτηθεί ο κ. ∆ήµαρχος για την υπογραφή 
αυτής της σύµβασης επειδή θα αποκτήσει ο ∆ήµος ένα περιουσιακό 

στοιχείο, όχι για τη δηµιουργία του ∆ηµαρχείου.  
 
Το άρθρο 200 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα λέει ότι η παραχώρηση 
γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και του 

αρµόδιου Υπουργού και περιγράφονται οι όροι και προϋποθέσεις µε τα οποία γίνεται η 
παραχώρηση. Τέτοιο έγγραφο δεν υπάρχει.  
Την περασµένη φορά, όταν έγινε µια πρώτη κουβέντα, αφέθηκε από τον κ. ∆ήµαρχο να 
εννοηθεί ότι και ο ∆ήµος θα ανταποδώσει, δίδοντας κάποια κτήρια δικά του στο Υπουργείο. Ως 
εκ τούτου λοιπόν, για εµάς είναι κυρίαρχο να έχουµε την Υπουργική απόφαση και να έχουµε ή 
να γνωρίζουµε τέλος πάντων τους όρους, που πρέπει πλήρως να διευκρινισθούν. Το άλλο και 
το πιο κοµβικό, σύµφωνα µε τον κώδικα, δεν µπορείτε να εξουσιοδοτηθείτε κ. ∆ήµαρχε µε όσο 
καλή διάθεση από οποιοδήποτε, εάν δεν υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση. Μόνος σας σε 
προϋποθέσεις, που και εσείς θα δυσκολευτείτε να δεχθείτε, θα έχετε ένα πρόσθετο στοιχείο 
αντίδρασης, πιθανότατα µια απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ακόµη όπως έχει τεθεί µέχρι 
σήµερα το θέµα δεν έχει τεθεί να παρθεί ο χώρος του Νοσοκοµείου αλλά έχει τεθεί να παρθεί 
για συγκεκριµένη χρήση. Εµείς έχουµε διαφωνήσει για λόγους λειτουργικούς, για λόγους 
ουσίας και µιας και το διάβασα προηγουµένως ξαναδιαβάζω µια άποψη που έχουµε σαν 
δηµοτική παράταξη. Η ∆ηµοτική Αρχή θα προσπαθεί συνεχώς και θα αναζητά λύσεις για την 
µέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων και θα δεν θα υιοθετεί την άποψη ότι αποφάσεις 
για το ποιες  υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται πρέπει να προκύπτουν από τις ανάγκες του 
∆ήµου ως φορέα παροχής υπηρεσιών. Επιλέγετε µε τις ανάγκες του ∆ήµου ως φορέα παροχής 
υπηρεσιών. Για µας ο ∆ήµιος Καλαµάτας έχει κυρίαρχα άλλες προτεραιότητες. Έχει τις 
αναπλάσεις, κεντρικές, παραλιακές, αστικό κέντρο, περιφέρεια, κλπ. Πολύ πιο κυρίαρχες από 
το να υπάρξει ένα κεντρικό δηµαρχείο.     

 
Εγώ στενοχωρούµε διότι ένα θέµα τόσο σηµαντικό δεν περίµενα να έχει την 
παραµικρή τριβή. Εσείς κ. Κοσµόπουλε τι λέτε; Ότι ένας στρατός νοµικών που 

ασχολούνται µε αυτό το θέµα, είτε αυτός είναι του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών είτε 
είναι του Νοσοκοµείου ο κ. Αρχοντής, είτε είναι η νοµική υπηρεσία της Περιφέρειας, είτε είναι 
οι τρεις δικηγόροι οι δικοί µας, του ∆ήµου δεν ήξεραν το άρθρο 200; Περιµένουν να ειπωθεί 
εδώ και να καταγραφεί στα πρακτικά; Ακούστε αυτό έχει διερευνηθεί. Εγώ δέχοµαι το γεγονός, 
σε αυτό το κράτος που όλα µεταβάλλονται, ίσως να µην έχουµε παρακολουθήσει κάτι. Το 
άρθρο 200 δεν ισχύει στην περίπτωσή µας. Τα κτήρια του παλιού Νοσοκοµείου µε τον 
περιβάλλοντα χώρο των είκοσι και στρεµµάτων αποτελούσαν περιουσιακό στοιχείο του Γενικού 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Καλαµάτας και τώρα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτό που πρέπει να γίνει και έγινε, είναι ο προσδιορισµός από τις 
νοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου το ποιος θα υπογράψει. ∆εν είναι αυτό κρατικό περιουσιακό 
στοιχείο ώστε να υπάρξει η κοινή απόφαση των Υπουργών. Σε νοµικό επίπεδο το θέµα αυτό 
έχει λυθεί από τους νοµικούς που είναι από µας οι πλέον κατάλληλοι για να δώσουν την 
απάντηση και τις κατευθύνσεις. Και σας ανέφερα, µπορώ να σας αναφέρω καµιά δεκαριά 
νοµικούς οι οποίοι ασχολήθηκαν µε το θέµα µεταξύ των οποίων και η νοµική υπηρεσία του 
Υπουργείου Οικονοµικών. ∆εν υπάρχει λοιπόν κανένα θέµα.  
∆εύτερον. Μην µιλάτε για ανταπόδοση. Εδώ έχω ακούσει διάφορα πράγµατα  Πρώτον ότι το 
µνηµόνιο έγγραφε ανταποδώσεις. Είπα, καταγράφηκε στα πρακτικά, σας το έστειλα µε φαξ, το 
αναπαρήγαγαν και κάποιοι δηµοσιογράφοι, τους το έστειλα δεύτερη φορά το µνηµόνιο 
συνεργασίας µε τον κ. Αβραµόπουλο. 
Ήρθε προχθές ο Υπουργός Υγείας και τον ρωτά ο δηµοσιογράφος: «Ποια είναι η ανταπόδοση 
του ∆ήµου Καλαµάτας;», «Τι λέτε βρε» λέει ο Υπουργός Υγείας, «γιατί µιλάει για τα 
περιουσιακά του στοιχεία, ή για το σπίτι του; Του λαού είναι όλα αυτά. Το δίνουµε στο λαό 
της Καλαµάτας για να λύσει τα προβλήµατά του. Το χαρίζουµε, το δωρίζουµε. Την αγάπη σας 
θέλουµε». Τι µυστικές συµφωνίες, τι µου λέτε, τι διαχειριζόµαστε ο Υπουργός και το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ή ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας;  
Όλα αυτά είναι λαϊκά περιουσιακά στοιχεία και πρέπει να πηγαίνουν για την εξυπηρέτηση του 
λαού και του λαϊκού συµφέροντος. ∆εν υπάρχουν ανταποδώσεις. Και αν στο µέλλον υπάρξει 
κάτι, αυτό θα συνδέεται µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Πιθανότατα να µην 
υπάρξει. Γιατί προηγούµενα ∆ηµοτικά Συµβούλια δεν είχαν συνεννοηθεί και καλώς µε τα 
Υπουργεία; Πως δόθηκε, ας πούµε, το οίκηµα Λαλέα; Και καλώς δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας. 
Για όνοµα του Θεού εκφράσεις του κράτους είµαστε. ∆εν θα εξυπηρετήσουµε τον κόσµο και 
τα λαϊκά συµφέροντα; Αλλά δεν ζήτησε τίποτα ο Υπουργός Υγείας και να σας πω και κάτι 
άλλο; Επειδή λειτουργεί αυτοδιοικητικά εν πολλοίς ο Αβραµόπουλος, και η θητεία του στο 
∆ήµο Αθηναίων βοήθησε να κάνει αυτό το γενναίο βήµα. Και µου είπε προχθές. «Ξέρεις τι 
αντιδράσεις συνάντησα και συναντώ από τη γραφειοκρατία του Υπουργείου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών; Τι αγώνα έκανα για να τους πείσω ότι αυτά είναι περιουσιακό στοιχείο των 
δηµοτών;». Εγώ έκανα και προσπάθεια, γιατί ξέρετε ότι το οικόπεδο ήταν του ∆ήµου 
Καλαµάτας. ∆εν είχε µετεγγραφεί το συγκεκριµένο οικόπεδο. Το Νοσοκοµείο όµως κέρδισε σε 
δικαστικό επίπεδο, είχε την µακροχρόνια χρήση, έκανε επενδύσεις εκεί και καταγράφηκε ως 
περιουσιακό στοιχείο του Νοσοκοµείου. Πρώτα τέλειωσε αυτό και τώρα είµαστε στη φάση της 
υπογραφής.  
Αγαπητοί συνάδελφοι είναι κάτι εξαιρετικά µεγάλο και θετικό για την πόλη. Μπορεί να είναι 
µεγαλύτερο, και είναι, το παλιό στρατόπεδο της Καλαµάτας και εξαιρετικά µεγάλο, άσχετα εάν 
αυτό το µεγαλύτερο µε τις παρεµβάσεις που έγιναν εκεί, µε τα κτήρια µε τις πολυκατοικίες, το 
ακυρώσαµε σε κάποιο βαθµό. Σκεφθείτε να το είχαµε ολόκληρο. Αναφερόµαστε σε µια πολύ 
µεγάλη έκταση η οποία προοπτικά θα έρθει ολοκληρωτικά στο ∆ήµο Καλαµάτας, ένας χώρος 
στρατηγικής σηµασίας, πάνω από 20 στρέµµατα µέσα στην πόλη, ένας χώρος που µπορεί να 
εξυπηρετηθεί από έναν σταθµό του τρένου, ακριβώς νότια και είναι αναγκαίο αυτό να γίνει, 
ένας χώρος που θα δώσει λύση στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε. Όχι αυτή η 
δηµοτική αρχή, και η αυριανή και η µεθαυριανή. Καταλάβετε, έχουµε 650 υπαλλήλους 
διασκορπισµένους στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα. Σε κτήρια τα οποία δεν πληρούν 
στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Σε επόµενο δηµοτικό συµβούλιο θα κάνουµε διαγωνισµό για 
κτήριο για την στέγαση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, γιατί δεν χωρούν πλέον. Ο 
Κοινωνικός Φορέας πρέπει να φύγει από εκεί. Οι ανάπηροι να µην έχουν ασανσέρ να µπορούν 
να ανέβουν; Μιλάω για υπηρεσίες που έχουν εξαιρετική σηµασία για την πορεία της πόλης. 
Αλλά ας τα δούµε όλα αυτά µετά.  
Εγώ µιλάω µε πολλούς όπως µιλάτε κι εσείς. Μίλησα εδώ, είχαν την καλοσύνη να έρθουν  οι 
πρώην ∆ήµαρχοι, κάναµε µακρόσυρτες συζητήσεις για όλα τα ζητήµατα που απασχολούν την 
πόλη. Τους τα έθεσα όλα αυτά. ∆εν διακατέχοµαι από κάποια δογµατική αντίληψη. Έχετε την 
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αντίληψη, δεν βάλαµε τον χάρτη κάτω, δεν ψάξαµε; Η καλύτερη λύση ίσως θα ήταν το 
οικόπεδο της σχολής Παπαφλέσσα, τα 3,5 στρέµµατα. Συµφωνώ, σε πλέον στρατηγικό σηµείο 
για την πόλη. Για το συγκεκριµένο, µου λέει ο Γιώργος ο Κουτσούλης «έχω ξεκινήσεις τις 
διαδικασίες», έτσι πίστευε. Όχι µόνο δεν έχει ξεκινήσει κάτι, αλλά καταλαβαίνετε και σε τι 
µάκρος θα κρατήσει ένας αγώνας για ένα σηµαντικό οικόπεδο, ίσως το σηµαντικότερο για το 
∆ήµο Καλαµάτας που υπάρχει µέσα στην πόλη.  
∆εν έχουµε άλλη λύση. Και δεν είναι δυνατόν οι υπηρεσίες µας να είναι διασκορπισµένες σε 
δέκα διαφορετικά σηµεία. ∆ίνεται ένα δώρο στην πόλη και αυτό το δώρο πρέπει να αξιοποιηθεί 
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
Θέλω να αναγνωρίσω, µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την µεγάλη προσφορά του 
συµπατριώτη µας του ∆ηµήτρη του Αβραµόπουλου, διότι είναι συµπατριώτης µας, πολλές 
φορές έχει επισκεφθεί την πόλη, γνωρίζει την πόλη και τις ανάγκες της σε σηµαντικό βαθµό. 
Και να πω και κάτι άλλο. Η ΣΑΕ 055 στην οποία ενεγράφη το συγκεκριµένο έργο για 
χρηµατοδότηση είναι µια ΣΑΕ η οποία  πηγαίνει για συγκεκριµένα έργα, δεν µπορείς να την πας 
οπουδήποτε, να κάνεις αναπλάσεις, κλπ. 
Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι αυτό το οποίο γίνεται δεν είναι για τούτη τη δηµοτική αρχή. 
Θέλετε να µην µπούµε ποτέ; Εµένα δεν µε ενδιαφέρει, όπως είπα και στο πάρκινγκ όλοι µαζί 
φθάσαµε σε ένα αποτέλεσµα. Για την πόλη γίνεται η προσπάθεια. ∆εν γίνεται για την 
υστεροφηµία κανενός. Για µια Αθηνών η οποία οκτώ χρόνια έχει διαλυθεί εµπορικά για µια 
περιοχή η οποία έχει υποβαθµισθεί. Σας παρακαλώ ειλικρινά το λέω να υπάρξει και µία δεύτερη 
σκέψη, γιατί αυτό το µεγάλο βήµα θα είναι και για την πόλη καλό και για τους υπαλλήλους. Θα 
έχουµε τον καλύτερο, απ’ όλη την Ελλάδα, έναν χώρο πολλών στρεµµάτων για να 
αναπτύξουµε τις υπηρεσίες µας. Αλλά να τα πούµε όλα αυτά όταν έρθει ο καιρός.  

 
Ο κ. ∆ήµαρχος είπε ότι το άρθρο 200 δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Θα διαβάσω 
λοιπόν ακριβώς τι λέει το άρθρο 200.  

Άρθρο 200  
Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων σε ∆ήµους και Κοινότητες  
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, επιτρέπεται να 
παραχωρηθούν ή να διατεθούν δωρεάν στους ∆ήµους ή στις Κοινότητες περιουσιακά στοιχεία 
οποιασδήποτε φύσεως, που ανήκουν στο ∆ηµόσιο και σε δηµόσια νοµικά πρόσωπα, ύστερα 
από απόφαση του συλλογικού οργάνου που διοικεί το φορέα αυτόν.  
2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση ή τη 
διάθεση, καθώς και οι συνέπειες που συνεπάγεται η µη τήρησή τους. 

Αυτό αναφέρει το άρθρο 200 

 
Κατάλαβα ότι η χρήση ή η κυριότητα ανήκει στην περιφέρεια. Εάν είναι της 
περιφέρειας γιατί ευχαριστείτε τον κ. Αβραµόπουλο και όχι τον 

Περιφερειάρχη; 
 
Όταν λέω περιφέρεια εννοώ την ∆ΥΠΕ, την υγειονοµική περιφέρεια και όχι την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 
Να παραχωρηθούν λέει ή να διατεθούν δωρεάν. Από κει και πέρα για να µην 
έχουµε εµείς µπλεξίµατα, έχετε την αριθµητική υπεροχή πείτε εσείς ένα ναι, 

να πούµε εµείς όχι ή λευκό. 
 
Θα έβλεπα ένα µεγαλύτερο άγχος, να πιέσετε τον κ. Αβραµόπουλο να 
λειτουργήσει εκεί επιτέλους ως πάρκο υγείας. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Όταν 

δεν το βλέπουµε αυτό, γι’ αυτό έχουµε αυτή την αντίδραση.   

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, µεταξύ των παρόντων 
κατά της διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, αφού λαµβάνει υπόψη του  τη 
θέση των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ έτσι όπως 
εκφράστηκε από την τοποθέτηση του κ. Νταγιόπουλου ότι συµφωνούν να εξουσιοδοτηθεί ο κ. 
∆ήµαρχος για την υπογραφή αυτής της σύµβασης επειδή θα αποκτήσει ο ∆ήµος ένα 
περιουσιακό στοιχείο, όχι για τη δηµιουργία του ∆ηµαρχείου  και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου 
των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και του κ. 
Μπάκα Ιωαν., κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την υπογραφή σύµβασης 
παραχώρησης κτισµάτων του πρώην Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου 
Καλαµάτας, µετά του περιβάλλοντος χώρου, στο ∆ήµο Καλαµάτας.  
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 3. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 4. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 5. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 6. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 7. Κουδούνης Αργύριος 

 8. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 9. Λαγανάκος Γεώργιος 

 10. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 11. Μπάκας Ιωάννης 

 12. Μπασακίδης Νικόλαος  

 13. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 14. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 15. Πολίτης ∆ηµήτριος 
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 16. Σπίνος Γεώργιος 

 17. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 4 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


