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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  26/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  549/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 26/29-08-2007 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11)  Κλείδωνας 
Θεοφάνης,  12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 528 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος και 23) Σπίνος 
Γεώργιος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 2) Ράλλης Γεώργιος, 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 4) Τσερώνης Κων/νος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
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 23ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µε τον Υπουργό Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση των δηµοτικών συµβούλων υπήρχε το σχέδιο του 
σχετικού µνηµονίου συνεργασίας µε τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρει τα εξής:  
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, έγινε µία προσπάθεια οκτώ µηνών για ένα θέµα, το οποίο 
είναι εξαιρετικά δύσκολο και ήδη είµαστε προ των πυλών να υπογραφεί µε τον 

Υπουργό Υγείας, µετά από προσπάθειες επαναλαµβάνω οκτώ µηνών και εµπλοκή πολλών και 
διαφόρων αρµόδιων, να υπογραφεί ένα µνηµόνιο συνεργασίας για την παραχώρηση των ¾ 
του χώρου και των κτιρίων του παλιού Νοσοκοµείου Καλαµάτας στο ∆ήµο Καλαµάτας.  
 
Θεωρώ ότι είναι κάτι το εξαιρετικά σηµαντικό σε µία υποβαθµισµένη περιοχή 500 µέτρα 
περίπου σε ευθεία από το κέντρο της Καλαµάτας, ένας χώρος που θα µας δοθεί της τάξεως 
των 12 στρεµµάτων και πλέον αξίας πολλών εκατοµµυρίων ευρώ, ώστε να µπορέσουµε να 
τακτοποιήσουµε διοικητικής φύσεως ζητήµατα που έχουν σχέση µε το ∆ήµο Καλαµάτας και τις 
Επιχειρήσεις.  
 
Το θέµα αυτό επείγει για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μία προσπάθεια οκτώ µηνών πρέπει 
να φτάσει σ’ ένα τέλος και λυπούµαι που καθυστέρησε να φτάσει σ’ αυτό το τέλος. Υπάρχει 
ήδη η δέσµευση από τον κ. Φώλια να ενταχθεί µέσα στο πρόγραµµα των δηµοσίων 
επενδύσεων για να µην πω ότι έχει ενταχθεί το 2008 µε το ποσό των 3.000.000 ευρώ για να 
υπάρξει γενική ανακατασκευή του συγκεκριµένου κτιρίου για στόχους, για σκοπούς που κατ’ 
επανάληψη έχουµε αναφέρει.  
 
Να σταµατήσω σ’ αυτό το σηµείο. ∆εν χρειάζεται κανενός είδους µεγάλες κουβέντες. Ήταν 
ένας µακρύς  δρόµος, είναι ένα µεγάλο περιουσιακό στοιχείο για το ∆ήµο Καλαµάτας. 
∆ιασώζεται ένα κτίριο  µε ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της 10ετίας του ’50, το οποίο έρχεται στην 
ιδιοκτησία για να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες µιας πόλης, η οποία συνεχώς µεγαλώνει και κατά 
πως δείχνουν όλοι οι υπολογισµοί και οι µετρήσεις θα έχει ξεπεράσει σε 10 – 15 χρόνια τους 
100.000 κατοίκους δίνεται ένα κτίριο για να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες µας.  
 
Σας παρακαλώ πάρα πολύ να έχω την εξουσιοδότηση του Σώµατος  και θα µε ενδιέφερε 
εξαιρετικά αυτή η εξουσιοδότηση να είναι οµόφωνη για να δείχνει και τη βούληση ολόκληρου 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ώστε να βάλω τη σχετική υπογραφή και να περιέλθει το 
συγκεκριµένο κτίριο και ο συγκεκριµένος χώρος περί τα 12 στρέµµατα. Είναι το παλιό κτίριο το 
µπροστά, είναι το κτίριο των νοσοκόµων πίσω 1250 τ.µ. και είναι και όλοι οι µικροί οικίσκοι 
που βρίσκονται µέσα στο χώρο αυτό. Καλύπτοµε σχεδόν όλες τις ανάγκες µας να περιέλθουν 
στο ∆ήµο της Καλαµάτας.  
 
Έγινε µία συνεννόηση ήδη µε τον Πρόεδρο του Νοσοκοµείου τον κ. Σωτηρόπουλο και µε 
προσπάθειες του κ. Αθανασόπουλου το Σαββατοκύριακο άοκνες και τον ευχαριστώ γι’ αυτό, µε 
ένα συνεργείο καθάρισε ολόκληρο το χώρο διότι υπήρχε άµεσος κίνδυνος πυρκαγιάς. Ξέρετε 
πια είναι η κατάσταση εκεί, το συµµόρφωσε και το συγύρισε. ∆εν έχω να πω τίποτε άλλο.  
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 
Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να εξειδικεύσω µία προσωπική και µία παραταξιακή 
παραδοχή επί του συγκεκριµένου ζητήµατος. Πρώτον δεν µπορεί, δεν µπορούµε 

µάλλον να είµαστε αντίθετοι στην περιέλευση ακινήτων ή άλλου είδους περιουσιακών 
στοιχείων στο ∆ήµο. Αιτία συνάδελφε Θανάση, επαχθούς ή χαριστικής αιτίας. Όµως εδώ κ. 
Πρόεδρε, οφείλω να πω ότι διαπιστώνω να διαχέονται στοιχεία πρωθυστέρου, δηλαδή είναι 
στο φάκελο και ο κ. ∆ήµαρχος καλεί ουσιαστικά το Σώµα σε µία ευρύτερη συναίνεση και 
προσχώρηση στην προκείµενη προγραµµατική σύµβαση.  
 
Η προσωπική µου άποψη και η παράταξη της παράταξής µας είναι ότι έπρεπε αυτό το ζήτηµα 
να έχει κουβεντιαστεί στις λεπτοµέρειες και στις ιδιαίτερες πτυχές του στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Να δούµε λοιπόν την αναγκαιότητα µετεγκατάστασης των υπηρεσιών στο 
συγκεκριµένο χώρο, να εκφραστούν απόψεις για την επάρκειά του για το κόστος 
ανακατασκευής του, για τον τρόπο άντλησης των πόρων και όλα αυτά τα θέµατα. Αν στο 
συγκεκριµένο σηµείο ενδείκνυται από άποψη περιβαλλοντική, κυκλοφοριακή, χωροταξική, 
γεωγραφική είναι το ενδεδειγµένο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε.  
 
Θέλω επίσης κ. Πρόεδρε, να σας πω ότι δεν έχουµε γνώση στέρεη και εγκρατή αν ο 
συγκεκριµένος χώρος, διότι σήµερα το µεσηµέρι περιήλθαν σε εµάς πληροφορίες από στελέχη 
που δρουν και εργάζονται στο χώρο του Νοσοκοµείου ότι υπάρχει και µία σύγχυση περί του 
καθεστώτος του ιδιοκτησιακού του συγκεκριµένου χώρου. Είναι ατύχηµα για τη συζήτηση ότι 
λείπει ο συνάδελφος ο κ. Τσερώνης ή µέλος του συνδυασµού του, ο κ. Τσερώνης που έχει και 
την ιδιότητα του κυβερνητικού στελέχους, καθ’ ύλιν αρµοδίου στο συγκεκριµένο θέµα, να µας 
πει και την άποψη του νοµικού προσώπου του ΠΕΣΥ και πάντως ο χρόνος κ. Πρόεδρε και κ. 
∆ήµαρχε, ο συγκεκριµένος που συζητείται το θέµα δεν είναι και ο χρόνος πρόσφορος για µια 
τέτοια συζήτηση καθόσον υπάρχει µια Κυβέρνηση η οποία ούτως ή άλλως απέρχεται, 
απέρχεται η Κυβέρνηση έστω και αν ο ελληνικός λαός εκφράσει τη βούλησή του στο κόµµα 
της Νέας ∆ηµοκρατίας. Προφανώς δεν θα είναι ή µπορεί να είναι ο κ. Αβραµόπουλος αλλά 
µπορεί και να µην είναι ο κ. Αβραµόπουλος Υπουργός Υγείας.  
 
Φανταστείτε να αλλάξει η πολιτική εξουσία. Άρα λοιπόν και ο χρόνος που έρχεται το θέµα δεν 
είναι πρόσφορος για την διεξαγωγή µιας επαρκούς συζήτησης και τη λήψη µιας στέρεης και 
ευρύτερης απόφασης.  
 
Αυτές τις απόψεις κ. Πρόεδρε ήθελα να εκφράσω και προφανώς αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχει 
και προκύπτει µία γνήσια ένσταση για την παροχή αυτής της συναίνεσης που υπό το Κράτος 
και υπό την συνδροµή άλλων προϋποθέσεων ευχερώς η παράταξή µας θα παρείχε.   
Ευχαριστώ.  
 

 
Πριν από µερικό καιρό έχοντας γνώση των κινήσεων του κ. ∆ηµάρχου όπως 
είχα διαβάσει στον τύπο βέβαια, είχα κάνει µια προ ηµερησίας διατάξεως 

ερώτηση και του είπα: «Κύριε ∆ήµαρχε προβαίνετε σε µια σειρά από ενέργειες. ∆εν αισθάνεστε 
την ανάγκη πριν ξεκινήσετε αυτές τις ενέργειες να πάρετε την απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ότι ναι, θέλουµε να πάει εκεί το ∆ηµαρχείο και οι υπόλοιπες υπηρεσίες»;  Ναι 
ετοιµάζουµε. Και η απάντηση ήταν: «Θα συζητήσουµε το θέµα όταν υπάρχει ωριµότητα» και 
εξήγησε την ωριµότητα ως ωριµότητα ιδιοκτησιακή, ωριµότητα οικονοµική. Υπήρξαν δε και 
δηλώσεις επανειληµµένα ότι µόνο εφόσον πληρωθούν τα χρήµατα της αποκατάστασης πιθανά 
ο ∆ήµος θα πάει εκεί.  
 

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Ξαφνικά σήµερα  επί της ουσίας και γρήγορα χωρίς µελέτη σκοπιµότητος, διότι θα έχει οφέλη 
η περιοχή, θα έχει και επιπτώσεις. Είναι ένας χώρος τον οποίο κάποια στιγµή πιθανότατα, 
αυτός τουλάχιστον έχει εξαγγελθεί ο σχεδιασµός θα συνυπάρξει το ∆ηµαρχείο, εάν υπάρξει, 
µάλλον φαίνεται ότι µπορεί να υπάρξει, θα συνυπάρξει ένα Κέντρο Υγείας αστικού τύπου, θα 
συνυπάρξει µια µονάδα νεφροπαθών. Αυτοί είναι οι σχεδιασµοί, έτσι έχουν ακουστεί.  Να τα 
δούµε όλα αυτά, συνάδουσαν χρήσης; ∆εν θα είχαµε καµία αντίρρηση να πούµε ναι. 
Επιτρέπουµε στον κ. ∆ήµαρχο και εξουσιοδοτούµε τον κ. ∆ήµαρχο να προχωρήσει σ’ αυτό το 
µνηµόνιο, στην υπογραφή αυτού του µνηµονίου. Μόνο διαβάζοντας  το µνηµόνιο βλέπουµε 
ότι προς το σκοπό και µόνο της στέγασης και λειτουργίας των διοικητικών, πολιτιστικών και 
κοινωνικών λειτουργιών του ∆ήµου Καλαµάτας. ∆ηλαδή µας εκχωρείτε ο χώρος για 
συγκεκριµένες δράσεις. ∆εν είναι στην ευχέρεια του ∆ήµου Καλαµάτας να τον χρησιµοποιήσει 
όπως ο ίδιος νοµίζει.  
 
Άρα δηλαδή ουσιαστικά µε έµµεσο τρόπο και χωρίς να γίνει µεγάλη συζήτηση γίνεται 
προσπάθεια αυτή τη στιγµή από τη λήψη της απόφασης µεταφοράς του ∆ηµαρχείου στο παλιό 
Νοσοκοµείο και µάλιστα έχουν εκλείψει οι λόγοι ή έχουν συντελεστεί οι λόγοι µε τους οποίους 
µου είχε απαντήσει τότε ο κ. ∆ήµαρχος; Ότι όταν θα έχουµε ιδιοκτησιακή ωριµότητα και 
οικονοµική;. Όχι. Λέει: «Η διαδικασία έκδοσης της ανωτέρω ΚΥΑ θα ξεκινήσει µετά την 
αποσαφήνιση µε οποιονδήποτε τρόπο του ιδιοκτησιακού (έκδοση δικαστικής απόφασης κ.λ.π.) 
υπέρ του Νοσοκοµείου». Και βέβαια στο τέλος τονίζεται ιδιαίτερα ότι βέβαια µόνο ο ∆ήµος 
Καλαµάτας έχει την ευθύνη της εύρεσης χρηµάτων για την αποκατάσταση. Μπορεί ο κ. Φώλιας 
να είναι άριστος, µπορεί ο κ. Φώλιας µπορεί να έχει υποσχεθεί, αλλά ο κ. Φώλιας σε µερικές  
ηµέρες παύει να είναι Υπουργός και δεν έχουµε κάποιο έγγραφο υπογεγραµµένο να το δούµε 
µέσα, ότι ναι στον επόµενο προϋπολογισµό ή σε κάποιο κοινοτικό  πλαίσιο υπάρχει αυτή η 
δέσµευση να γίνει.  
 
Με αυτές τις προϋποθέσεις δυστυχώς και εµείς αδυνατούµε να σας δώσουµε την 
εξουσιοδότηση. Εµείς θεωρούµε ότι το µνηµόνιο είναι άνευ ουσίας.  
 

 
Θα πω και µια κουβέντα µετά την ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει 
κανείς σ’ αυτήν αίθουσα που δεν θεωρεί τα κτίρια του παλιού Νοσοκοµείου και 

τα 18 στρέµµατα που τα περιβάλλουν µέγα περιουσιακό στοιχείο και µεγίστη ωφέλεια για το 
∆ήµο Καλαµάτας; Είναι κανείς σ’ αυτήν την πόλη που να θεωρεί την πρόσκληση του 
συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου ως κάτι το αρνητικό για το ∆ήµο µας; Μπορεί κάποιος 
να σκεφτεί ότι τα 6 χρόνια όπου είναι ένα κτίριο εγκαταλελειµµένο ντροπή για το Κράτος, µόνο 
όποιος δεν έχει µπει µέσα δεν το ισχυρίζεται αυτό, ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να λήξει  που 
έχει υποβαθµίσει µια ολόκληρη περιοχή. 
 
Μιλάµε λοιπόν για 4 στρέµµατα καλυµµένο χώρο, για 12 στρέµµατα που τον περιβάλλουν, για 
την αναγκαιότητα του ∆ήµου Καλαµάτας που είναι διασκορπισµένες οι υπηρεσίες του στα 4 
σηµεία του ορίζοντα, να συγκεντρωθούν σε κάποιο χώρο στο κέντρο της Καλαµάτας γιατί 
προφανώς απέχει από το κέντρο 500 µέτρα όπου συνδέεται η συγκεκριµένη επιλογή µε τη 
µείωση της έντασης του κυκλοφοριακού προβλήµατος στο κέντρο της πόλης της Καλαµάτας.  
 
Εγώ κρατώ όσο το δυνατόν χαµηλότερους τόνους.  Είµαι εξαιρετικά ευτυχής γιατί έρχεται και 
η περίοδος εκλογών και σας βεβαιώνω ότι δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αυτό το 
συγκεκριµένο θέµα. Θα ήταν κρίµα για τη συγκεκριµένη ενέργεια για την οποία χρειάστηκε 
πολύς αγώνας και πολύ κόπος για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ναι µε το βασιλικό διάταγµα ή 
νοµοθετικό διάταγµα του 1938 ο συγκεκριµένος χώρος απαλλοτριώθηκε υπέρ του ∆ήµου 
Καλαµάτας, αλλά από το 1938 µέχρι το 2008 έχουν περάσει 70 χρόνια. Υπάρχει χρησικτησία 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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στο συγκεκριµένο χώρο, υπάρχουν διάφορα ζητήµατα αλλά επείγει το ζήτηµα να κλείσει ένας 
κύκλος και να ενταχθεί στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων.  
 
Πήγα στον κ. Φώλια και στο Υπουργείο των Οικονοµικών όπου τους είναι αρκετό το µνηµόνιο 
αυτό, το µνηµόνιο της ελληνικής πολιτείας, όχι του συγκεκριµένου Υπουργού, η διάθεση, η 
έκφραση της διάθεσης της ελληνικής πολιτείας προς το ∆ήµο Καλαµάτας. Και το χρειάζοµαι 
αυτό. Είναι αναγκαίο στοιχείο για να πάω στο Υπουργείο των Οικονοµικών, γι΄ αυτό γίνονται 
αυτές οι συνεννοήσεις και έπεται το κτίριο Αλιφέρη. Είµαστε στην τελική διαδικασία 
πρόσκλησης και του συγκεκριµένου κτιρίου.  Αφού λοιπόν έχω τη δέσµευση για τα 3.000.000 
€, αφού έχω πρόβληµα, έχουµε πρόβληµα,  όχι εγώ ως ∆ήµος Καλαµάτας, ένας ∆ήµος που 
µεγαλώνουν οι υπηρεσίες του. Είµαστε διασκορπισµένοι σε 10 κτίρια αυτή τη στιγµή περίπου. 
Μη µου πείτε ότι µπορεί να ασκηθεί διοίκηση µε την εικόνα αυτή η οποία επικρατεί. ∆εν 
έχουµε έναν χώρο συσκέψεων, εδώ είναι ο ΕΛΓΑ το πρωί και κάνει την εργασία την οποία 
πρέπει να κάνει.  
 
Εποµένως ένα θέµα το οποίο είναι καλό για το ∆ήµο, όχι για την πλειοψηφία, για το ∆ήµο, για 
την προοπτική του ∆ήµου, για το µέλλον, ένα κτίριο που λέει πολλά αρχιτεκτονικά για την 
Καλαµάτα και ένας χώρος αξίας πολλών εκατοµµυρίων ευρώ. Όχι για την πλειοψηφία ή για τον 
∆ήµαρχο, για το ∆ήµο και για τη δική του προοπτική.       
 
Σας παρακαλώ να το ψηφίσετε. Εγώ κατανοώ και τους προβληµατισµούς σας και τις ενστάσεις 
και τη φιλοσοφία που µπορεί να έχει κάποιος για το που πρέπει να βρίσκεται το ∆ηµαρχείο. 
Όµως καταλάβετέ ∆ηµαρχείο δεν έχει µε την έννοια του ∆ηµαρχείου ο ∆ήµος Καλαµάτας. Πάτε 
να δείτε στον Πύργο. Βεβαίως θα φτάσουµε σε µια λύση τύπου Αθήνας, προφανώς µε το 
∆ηµαρχείο το κεντρικό ως σύµβολο της πόλης και µε την συγκέντρωση των υπηρεσιών.   
 

 
Κύριε Πρόεδρε, οπωσδήποτε περιουσιακό στοιχείο είναι και κανείς δεν θέλει 
να αποποιηθεί ένα περιουσιακό στοιχείο. Περιουσιακό στοιχείο είναι το 

«ΑΧΙΛΛΕΙΟ», έτσι παραµένει. Έχει αξία σήµερα το «ΑΧΙΛΛΕΙΟ»;  Γιατί;  ∆εν επισκευάζεται 
γιατί η δαπάνη του είναι µεγάλη. Περιουσιακά στοιχεία είναι τόσα διατηρητέα στην 
Αριστοµένους, µεγάλης  αξίας και όµως δεν τα φτιάχνουν γιατί η επισκευή τους είναι πολύ 
επώδυνη γι’ αυτούς.  
 
Εδώ είναι το θέµα. Μέσα υπάρχει αυτό που είπε και ο κ. Κοσµόπουλος. Ότι την επισκευή ή 
οτιδήποτε αναλαµβάνει ο ∆ήµος. Από κει και πέρα αν γραφόταν η υπόσχεση ότι αυτά τα 
αναλαµβάνει το Κράτος κανένας δεν θα αρνιόταν. ∆εν θα χρεώσουµε εµείς από δω και πέρα το 
∆ήµο, τα όσα άγνωστα ποσά χρειάζονται για να φτιαχτεί το Νοσοκοµείο σε ένα κτίριο 
λειτουργίας δηµοτικών υπηρεσιών.  
 

 
Εγώ απλώς λέω ότι καµιά φορά θα πρέπει να αναφέρουµε και καµιά παροιµία στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μου θυµίζει αυτό που έλεγαν ότι «µας χάριζαν έναν γάιδαρο 

και κοιτάζαµε τα δόντια του».   
 

 
Κύριε Σπίνο να ανέχεστε έστω και αν δεν συµφωνείτε και αν δεν υιοθετείτε και να 
σέβεστε τις απόψεις που εκφράζονται και να µην απαντάτε µε παροιµίες.  

 
 
Η παροιµία είναι ασέβεια του λαού; Γιατί;  
 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  
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∆εν αντιλαµβάνεστε και το ότι είπαµε … 
 

 
Κύριε Αλευρά σας παρακαλώ. Εγώ είµαι υπεύθυνος, εγώ έχω αναγνωρίσει και τη 
σοβαρότητα των λόγων σας και των επιχειρηµάτων σας και τη διαφορετική θέση 

των πραγµάτων που έχετε κάποιες φορές και τη σεβόµαστε ως πλειοψηφία απολύτως.  
 

 
Οκτώ παρά δέκα που φεύγω από το σπίτι µου στην Αναγνωσταρά σε 
περιµένω αύριο το πρωί να πάµε µαζί στη δουλειά µου στου ΚΑΡΕΛΙΑ, να 

περάσουµε µαζί την Αθηνών.  
 

 
Θα κάνει ρυθµίσεις κυκλοφοριακές …. 
 

 
Ας πει η ∆ηµοτική Αρχή ότι έχει λύσει το πρόβληµα της λειτουργικότητος 
της Αθηνών και πως θα λειτουργήσει αυτό γιατί και αύριο που θα πάµε 

δεν θα έχει αρχίσει ακόµα το ΠΟΛΥΚΛΑ∆ΙΚΟ. Όταν θα αρχίσει και το ΠΟΛΥΚΛΑ∆ΙΚΟ να δείτε 
τι γίνεται και όταν βάζει και ο κ. Λαγανάκος τους  γύφτους να δείτε τι γίνεται.   
 

 
Θα ήθελα να πω συγνώµη στον κ. Αλευρά εάν νοµίζει ότι ήταν ασέβεια.  
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, µειοψηφούντων των παρόντων δηµοτικών συµβούλων των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, οι 
οποίοι τάσσονται  ΚΑΤΑ, και αφού ακολούθησε δήλωση του κ. ∆ηµάρχου µε το εξής 
περιεχόµενο: ¨αύριο στις 12 το µεσηµέρι υπογράφεται το σχετικό µνηµόνιο µε τον Υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αβραµόπουλο, σε µια τελετή χωρίς τηλεοράσεις και είµαι 
ικανοποιηµένος που ένας αγώνας πολλών µηνών φθάνει στο τέλος του¨, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή µνηµονίου σχετικά µε την 
παραχώρηση της χρήσης των παλαιών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Νοσοκοµείου 
Καλαµάτας στο ∆ήµο Καλαµάτας, για την στέγαση των διοικητικών, τεχνικών, 
πολιτιστικών και κοινωνικών υπηρεσιών αυτού, το κείµενο του οποίου αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής.  
 
 
 
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 

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ: 
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 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  13 Σεπτεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


