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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  31/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  536/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 31η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 02-12-2009 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 Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 536 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 537 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 537 απόφαση), 
17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 537 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος, 5) Σπίνος 
Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος και 3)  
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση δηµοτικών υπηρεσιών – Τ. Σ. Αρτεµισίας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. ∆ηµήτριος Πολίτης αναφέρεται στην υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 29476/2-12-2009 εισήγηση του τµήµατος ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων 
και ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής: 
 
Θέµα: ¨Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση δηµοτικών υπηρεσιών – Τ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ¨. 
 
   Παρακαλούµε να εντάξετε το παραπάνω θέµα στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, για συζήτηση 
και λήψη απόφασης. 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Αφού λάβαµε υπόψη: 
 

1. Το γεγονός της άµεσης εγκατάστασης εργολάβου για την επισκευή του κτιρίου (παλαιό 
σχολείο) όπου στεγαζόταν το Τ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ. 

2. Τις χρήσεις που έχουν καθοριστεί για το ακίνητο και συγκεκριµένα Αγροτικό Ιατρείο 
στο ισόγειο και Λαογραφικό Μουσείο – Πινακοθήκη στον όροφο. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 – ∆ΚΚ και 
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως διαµορφώνονται στο εξής, 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
Την άµεση µίσθωση ακινήτου εντός των ορίων του Τ.∆. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ για τη στέγαση 
του Τ.Σ. και των δηµοτικών υπηρεσιών ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ. 
 
     

Ο Τµηµατάρχης  
α.α. 

Η ∆ιευθύντρια Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Παναγ. Κ. Γαρατζιώτης 2/12 (υπογραφή) ΠΟΛΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
 (Πρόεδρος Τ.Σ. Αρτεµισίας) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω µία πρόταση 
σχετικά µε το που να στεγάσουµε το ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨.  

Πρόσφατα µε τη βοήθεια εθελοντών επισκευάσαµε στοιχειωδώς το Αγροτικό Ιατρείο 
Αρτεµισίας και θεωρώ ότι εκεί θα µπορούσε να φιλοξενηθεί το πρόγραµµα ¨Βοήθεια στο 
Σπίτι¨. Έτσι θα χρειαζόµαστε ένα µικρότερο χώρο ενδεχοµένως για το Τοπικό Συµβούλιο και 
την αποθήκευση των πραγµάτων. 
Μίλησα για το θέµα αυτό µε το ∆ιευθυντή του Ιατρικού Κέντρου της Μεσσήνης, τον κ. Αντώνη 
Κωστόπουλο, ο οποίος µου είπε ότι είναι σύµφωνος  και ότι θα έπρεπε να καταθέσουµε ένα 
γραφτό αίτηµα στο νοσοκοµείο.  
 
 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 
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 Ως προς το τυπικό µέρος. Πρέπει να προχωρήσοµε στις διαδικασίες σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα, σύµφωνα µε το δηµόσιο λογιστικό. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να 

είναι ταχύτατες, δηλαδή να κάνοµε ένα διαγωνισµό, µπορεί να συντµήσοµε τις προθεσµίες και 
θέλοµε στην Αρτεµισία ευρύχωρους χώρους. 
Αφού τηρηθεί η τυπική διαδικασία έρχοµαι στο ουσιαστικό µέρος. 
Πρέπει να στεγάσοµε το ∆ηµοτικό Ιατρείο, το πρόγραµµα ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ και ευπρεπώς 
και το Τοπικό Συµβούλιο. Οι δηµοτικές µας υπηρεσίες πρέπει να στεγαστούν µε τον καλύτερο 
τρόπο. Φθηνά είναι τα νοίκια στην περιοχή, έχω ακούσει ότι υπάρχουν σπίτια και θα βρούµε το 
καλύτερο και το πλέον ευρύχωρο, ώστε να αποθηκευτούν και τα πράγµατα και ευπρεπώς και 
οι υπηρεσίες µας. 

 
 Το Αγροτικό Ιατρείο έχει κτήριο. 
 
Το Αγροτικό Ιατρείο είναι του Νοσοκοµείου. Πρέπει να αποφασίσει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Νοσοκοµείου. Εφ’ όσον δεν µπορεί, δεν υπάρχει χώρος να 

φιλοξενήσει όλες τις υπηρεσίες µας, ας πάµε εµείς να νοικιάσοµε κάπου αλλού για δύο – τρία 
χρόνια, όσο χρειασθεί να είµαστε σε ένα ευπρεπή χώρο. ∆εν µπορούµε να παρεκκλίνοµε, ούτε 
από τις τυπικές διαδικασίες του δηµόσιου λογιστικού, ούτε βέβαια από την ανάγκη να βάλοµε 
όλες τις υπηρεσίες µαζί σε ένα ευπρεπή χώρο. ότι είναι, ένα σπίτι ολόκληρο θα το νοικιάσοµε 
και θα συντµήσοµε τις προθεσµίες ώστε να πάµε γρήγορα. ∆εν µπορεί να γίνει κάτι άλλο.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

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

 
I.  Εγκρίνει την άµεση µίσθωση ακινήτου εντός των ορίων του Τ.∆. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ για 

τη στέγαση του Τ.Σ. Αρτεµισίας και των δηµοτικών υπηρεσιών που λειτουργούν 
στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα. 

 
II. Εγκρίνει την έναρξη των διαδικασιών µίσθωσης κατάλληλου ακινήτου για τον 

παραπάνω αναφερόµενο σκοπό. 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος  Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος   

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος   

 4. Γουρδέας Ανδρέας   

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης   

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 8. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος   

 10. Κουδούνης Αργύριος  

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος   

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος   

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 19. Τσερώνης Κων/νος   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 16 ∆εκεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


