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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2011 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  141/2011  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η  Μαρτίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο Αµφιθέατρο 

«Αλέξανδρος Κουµουνδούρος», συνέρχεται στην  13η/2011 συνεδρίαση, κατεπείγουσα, το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12845/24-3-2011 

πρόσκληση του κ. Προέδρου και την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 13097/28-3-2011 ορθή επανάληψη αυτής, 

οι οποίες επιδόθηκαν σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Γουρδέας Ανδρέας, 

Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αδαµόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αναζίκος 

Ιωάννης, 5) Ανδρεάκος Κωνσταντίνος, 6) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 7) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 

8) Γκλεγκλές Ιωάννης, 9) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 10) ∆ιασάκος Νικόλαος, 11) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 12) Καµβυσίδης Ιωάννης, 13) Καραγιάννης Ανδρέας, 14) Καρβέλης Γεώργιος, 15) 

Κουδούνης Αργύριος, 16) Μανδηλάρης Ιωάννης, 17) Μαρινάκης Σαράντος, 18) Μιχαλόπουλος 

Σωτήριος, 19) Μπάκας Ιωάννης, 20) Μπασακίδης Νικόλαος, 21) Μπεχράκης Σταµάτης, 22) 

Μπουζιάνης Παύλος, 23) Μπούρας Ιωάννης, 24) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 25) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 

26) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 27) Μωρακέας Σπυρίδων, 28) Νιάρχος Αναστάσιος, 29) 

Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 126 απόφαση), 30) Ντίντα Παναγιώτα, 31) 

Οικονοµάκου Μαρία, 32) Πολίτης ∆ηµήτριος, 33) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 34) Ριζάς Χρήστος, 35) 

Στασινάκης ∆ιονύσης, 36) Στασινόπουλος Στυλιανός, 37) Φαββατάς ∆ηµήτριος, 38) Φωτέας 

Νικόλαος και 39) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 

Βασίλειος και 2) Χουλιάρα – Παλιατσέα Αµαλία λόγω προβλήµατος υγείας.  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων: 1) Καλαµάτας κα Λιακουνάκου Βενετία και 2) Βέργας κ. Χειλάς Γεώργιος.  

 

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι Συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων.  

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αρτεµισίας 

κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αιθαίας κ. ∆ουρδουνάς Αργύριος, 3) Ασπροχώµατος κ. Ζαγαρέλος Ηλίας, 

4) Πηδήµατος κ. Κάργας Γεώργιος, 5) Πολιανής κ. Κοροµηλάς Παναγιώτης, 6) Μικροµάνης κ. 

Κουτσουρόπουλος Χαράλαµπος, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 8) Θουρίας κα Λιάππα 

Χρυσή, 9) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαµας Στυλιανός, 10) Αντικαλάµου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 

11) Αλαγονίας κ. Μπαλίκος Ιωάννης, 12) Αγίου Φλώρου κα Μπελόγιαννη – Θεοδωρακοπούλου 

Αναστασία, 13) Άριος κ. Μπρούµας Αθανάσιος, 14) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 15) 

Άνθειας κ. Πετρούλιας Περικλής, 16) Πλατέος κ. Τζαβάρας Γεώργιος,  17) Λεΐκων κ. Τσαούσης 

Αθανάσιος, 18) Αµφείας κ. Φαββατάς Γεώργιος και 19) Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος,  

ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αριοχωρίου κ. 

Σκούρας Παναγιώτης.  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.  

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, , 2) Αγρίλου κ. ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, , 3) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιµαγκλής Παναγιώτης, 

4) Άµµου κ. Κοσµόπουλος Νικόλαος, 5) Βελανιδιάς κα Κοτταρίδη ∆ιαµαντούλα, 6) Καρβελίου κ. 

Μαραβάς ∆ηµήτριος, 7) Σταµατινού κ. Μωραγιάννης Ιωάννης και 8) Νέδουσας κ. Σούµπλης 

Κων/νος,  

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αλωνίων κ. Γκρέτσας Γεώργιος, 2)  

Βροµόβρυσης κ. Καµαρινόπουλος Βασίλειος, 3) Ανεµόµυλου κ. Μαθιός Νικόλαος και 4) Πηγών κ. 

Μαρκόπουλος Απόστολος.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώµατος 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα που 
το Σώµα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του και στο 
τέλος της συνεδρίασης, µε τίτλο : 

Έκδοση ψηφισµάτων. 
 
Τα ψηφίσµατα που έχουν στην αρχή της συνεδρίασης κατατεθεί για συζήτηση, είναι τα εξής: 

1. Από τον κ. Ριζά, κατά του ακρωτηριασµού του οδικού άξονα στο σηµείο του περιµετρικού 
δακτυλίου Καλαµάτας. 

2. Από τον κ. Μπρεδήµα, κατά της κατάργησης του Κέντρου ∆ιαβιβάσεων. 

3. Από τον κ. ∆ιασάκο,  

i. κατά της επέµβασης στη Λιβύη: 

ii. για την κατάργηση του χαρατσιού των 5 € στα Νοσοκοµεία. 
 
 
Για το παρόν θέµα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
1) Για τον περιµετρικό έχει γίνει µία πρόταση από την πλειοψηφία, έχει συνταχθεί 

από τον κ. Ριζά, έχει γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να µη θίγει κάποια παράταξη. 
Το περιεχόµενό της είναι ότι πάση θυσία πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο του περιµετρικού 
δακτυλίου. Γι’ αυτό θέλω να πω ότι την Πέµπτη 1:00 η ώρα το µεσηµέρι στο κεντρικό 
δηµαρχείο θα οργανωθεί µια πολύ µεγάλη σύσκεψη για όλα τα ζητήµατα µε φορείς της πόλης 
όπου θα είναι καλεσµένοι βεβαίως όλοι οι δηµοτικοί σύµβουλοι, κυρίως όµως οι επικεφαλείς 
των παρατάξεων. Για τον περιµετρικό δακτύλιο να δώσουµε µία απάντηση. 

2) Για το ΚΕ∆Β. Το αναδιατυπώνουµε το ψήφισµα ώστε να αναφέρεται και στην ιστορία της 
πόλης µε την παρουσία του 9ου Συντάγµατος και µετά του ΚΕ∆, τη σηµασία του για την 
οικονοµική και κοινωνική ζωή. Το περιεχόµενο είναι το ίδιο µε του εισηγητή, απλά είναι 
εµπλουτισµένο. 

3) Όσον αφορά στη Λιβύη. Για τη Λιβύη είπα και την προηγούµενη φορά, εµείς ως χώρος 
δηµοτικός είµαστε εναντίον της επέµβασης στη Λιβύη. Όλα αυτά τα οποία λέγονται περί 
ελευθερίας, δηµοκρατίας και ισότητας είναι φληναφήµατα, η ουσία είναι για το πετρέλαιο και 
για την επιρροή. ∆εν µπορεί κανένας λογικός άνθρωπος αυτό να µην το καταλαβαίνει. Άλλο οι 
δυνατότητες που έχει η πατρίδα µας αντίστασης κλπ, κλπ και άλλο η λαϊκή βούληση η οποία 
είναι αυτή, είναι απέναντι σ’ αυτή την ιστορία που εκτυλίσσεται στην Λιβύη. Ψέµατα λένε, 
χρησιµοποιούνται αρχές και αξίες όπως είναι η ελευθερία κλπ, κλπ για να επιβάλουν 
συµφέροντα. Αυτή είναι η θέση µας, την έχουµε πει, αλλά ο τρόπος που είναι διατυπωµένος το 
συγκεκριµένο ψήφισµα λες και σε οδηγεί να µην πάρεις µία απόφαση ενιαία. Επί της ουσίας 
αυτή είναι η θέση µας αλλά αυτό σ’ αυτό το ψήφισµα πρέπει αυτή η παράταξη να ψηφίσει 
¨λευκό¨ γιατί ο τρόπος που διατυπώνεται είναι σαν να σου λέει «µη το ψηφίζεις, να είµαστε 
µόνοι µας». 

 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ: Κε ∆ήµαρχε πέρασε εχθές οµόφωνα στο Εργατικό Κέντρο Καλαµάτας. 

 
Τι σηµασία έχει αυτό; Εµείς δεν κάνουµε την πολιτική του Εργατικού Κέντρου 
Καλαµάτας, ούτε τις συνεργασίες του Εργατικού Κέντρου Καλαµάτας. Καλά έκανε και 

πέρασε. Τίθενται ιδεολογικά ζητήµατα που είναι φραγµοί ενώ στη ουσία για τη Λιβύη δεν έχουµε 
καµία διαφωνία. Γιατί να µην οµοφωνήσουµε; Αλλά αυτό δεν µπορεί να ψηφισθεί όπως είναι 
διατυπωµένο. 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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4) Όσον αφορά στο Νοσοκοµείο. Πρέπει από την πλευρά αυτή να ψηφισθεί ¨λευκό¨ για τον εξής 
λόγο. Για τα πέντε ευρώ δεν χάλασε ο κόσµος. Εγώ γνωρίζω ότι στο νοσοκοµείο πηγαίνει και 
κόσµος κατά συνήθεια, ιδιαίτερα στα εξωτερικά ιατρεία. Και από την άλλη µεριά υπάρχει 
πρόβλεψη του νόµου όταν είσαι άπορος µε το χαρτί εδώ της Πρόνοιας… ∆όξα τω Θεώ η 
Πρόνοια είναι στον ∆ήµο τώρα, µπορούµε να εφοδιάσουµε τους πραγµατικά απόρους γρήγορα 
µε τα χαρτιά εκείνα για να πάνε να εξετασθούν.  
Θεωρώ ότι όπως είναι διατυπωµένο αυτό το πεντάευρο, δεν µπορεί να ψηφισθεί. 

 
Κε Πρόεδρε είναι αλήθεια ότι η κατάθεση ενός ψηφίσµατος και η ψήφισή του 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι µία κορυφαία διαδικασία και πιστεύω ότι δεν 

θα πρέπει να οδηγηθούµε σε µία βιοµηχανία ψηφισµάτων κάθε φορά για να έχουµε και 
αποτέλεσµα γιατί δεν θα µας παίρνει κανένας σοβαρά υπόψη άµα κάνουµε µια βιοµηχανία παντός 
επιστητού. Αυτή είναι η θέση µας. Ένα αυτό. 
Το δεύτερο έχει να κάνει σε ζητήµατα που µπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο οι παρεµβάσεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µέσα από το ψήφισµα, εκεί θα πρέπει µε περίσκεψη να καταλήγουµε σε 
οµόφωνα ψηφίσµατα ώστε να έχουµε και τα αποτελέσµατα τα ανάλογα.  
 
Σε ότι αφορά τώρα τα τέσσερα συγκεκριµένα: 

• Για τον περιµετρικό παρότι υπάρχουν φήµες, σαφέστατα είναι ένα ζήτηµα αιχµής για την πόλη 
µας, είναι καθοριστικό, καθορίζει το µέλλον της περιοχής µας. Συµφωνήσαµε λοιπόν σ’ αυτό το 
πλαίσιο που έβαλε ο κ. Αντιδήµαρχος αλλάζοντας κάποιες εκφράσεις, αν θυµάµαι καλά το 
¨βαριές ευθύνες¨ το είπαµε ¨σοβαρές ευθύνες¨ και κάποια άλλα που έχουν να κάνουν µε τη 
σύγκρουση.  Συµφωνούµε. 

• Σε ότι έχει να κάνει τώρα µε το Κέντρο ∆ιαβιβάσεων. Το Κέντρο ∆ιαβιβάσεων είναι η συνέχεια 
του Κέντρου του Πεζικού. Συµφωνούµε λοιπόν και το κατέθεσε ο επικεφαλής µας και µε αυτές 
τις τροποποιήσεις που έκανε η πλευρά της πλειοψηφίας. 

• Σε ότι αφορά τη Λιβύη. Είναι ένα ζήτηµα εξωτερικής πολιτικής, είναι ένα ζήτηµα λεπτό. Εµείς 
δεν µπαίνουµε σε µία διαδικασία να συνταχτούµε είτε µε την κυβερνητική είτε µε την 
αντικυβερνητική πλευρά, πιστεύω όµως ότι ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν προχωράει σε ένα 
ζήτηµα εξωτερικής πολιτικής σε ένα ψήφισµα, θα πρέπει να κατασταλάξει και να είναι 
αποτέλεσµα όσο το δυνατόν µεγαλύτερης σκέψης. Και το περιεχόµενο του ψηφίσµατος αλλά 
και η δεδοµένη χρονική στιγµή µας αναγκάζουν να ψηφίσουµε ¨λευκό¨. 

• Στο τέταρτο συµφωνήσαµε και βάζουµε µια παράµετρο για τις οικονοµικά αδύνατες οµάδες. Ο 
εισηγητής από τη µεριά της Λαϊκής Συσπείρωσης δεν αποδέχθηκε, σαφέστατα ψηφίζουµε και 
εδώ ¨λευκό¨. 

 
Μία επισήµανση. Με τον κ. Μπρεδήµα συνυπηρετήσαµε ως µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου του Νοσοκοµείου. Είχαµε τρία δωµάτια αζήτητες 

εξετάσεις. Όταν βάλαµε µια συµβολική συµµετοχή, µειώθηκε στο µισό γιατί ο καθένας δεν είχε 
δουλειά να κάνει και πήγαινε και έκανε εξετάσεις και τις άφηνε εκεί. Άρα σωστά µπήκε αυτό το 
ποσό. 

 
Εµείς δεν θα διαφωνήσουµε µε την ανάγκη να γίνει ο περιµετρικός. Θέλουµε να γίνει 
όµως όχι µε τη σύµβαση παραχώρησης στον εργολάβο που βάζει 10% από τη τσέπη 

του και τα υπόλοιπα είναι λεφτά των εργαζοµένων µέσω χρηµατοδότησης από το Κράτος ή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και µετά έρχονται οι εργαζόµενοι για να τον χρησιµοποιήσουν ξαναπληρώνουν… 

 
Στη γέφυρα του Νέδοντα δεν έχουν πάει τα µηχανήµατα ακόµα που το φέρατε εδώ 
κατεπείγον και ειρωνευόσαστε τώρα; 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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Εµείς λέµε αυτά τα έργα να γίνουν όχι µε αποικιοκρατικές συµβάσεις, να γίνονται από 
το Κράτος και να είναι δωρεάν η χρήση τους. ¨Λευκό¨, δεν θα το ψηφίσουµε. 

Για το στρατόπεδο. Λέµε ναι, να µην κλείσει το στρατόπεδο όµως όχι µε τη λογική «να έρχονται οι 
φαντάροι να αγοράζουν σουβλάκια και τζατζίκια και να αναπτυχθεί η πόλη». ∆εν θέλουµε τέτοια 
ανάπτυξη εµείς που στηρίζεται στο πεντάευρο του κάθε φαντάρου.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει συµµετοχή και στα πολιτιστικά και σε όλα. 

 
Μισό λεπτό. Εµείς λέµε να µη φύγει το στρατόπεδο αλλά ζητάµε παράλληλα να 
καταργηθεί ο θεσµός του µισθοφόρου, δηλαδή δεν θέλουµε να έχουµε στρατόπεδα 

που θα έχουν µισθοφόρους µέσα και θα έχουνε τέτοιο σχεδιασµό που θα αφορά όχι τις ανάγκες 
της χώρας µας (την υπεράσπιση των συνόρων κλπ) αλλά τους σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ για να 
πηγαίνουν στο Αφγανιστάν, στο ΙΡΑΚ κλπ, κλπ. Να χρησιµοποιείται µόνο για την προστασία των 
συνόρων µας. ∆εν το θέλουµε αυτόν τον στρατό έτσι όπως είναι σήµερα. Κατά. 
Για το νοσοκοµείο. Για µας τα ζητήµατα της παιδείας και της υγείας πρέπει να είναι στην πλήρη 
ευθύνη του κράτους, να είναι δωρεάν για όλο τον κόσµο και από κει και πέρα εάν θέλει το κράτος 
να µαζέψει λεφτά, να φορολογήσει αδρά τα κέρδη. 

 
• Για το ψήφισµα του περιµετρικού. Νοµίζουµε ότι δεν τεκµηριώνεται αυτή τη 

στιγµή µία βάση για ψήφισµα µε την έννοια ότι φήµες και κουβέντες. Είµαστε 
αντίθετοι στο να βγει ψήφισµα, αντίθετοι µε την έννοια για να περιφρουρήσουµε τη 
σοβαρότητα του οργάνου το λέω. Εκείνο που πρέπει να κάνουµε είναι να εξουσιοδοτηθεί ο κ. 
∆ήµαρχος να µας φέρει ποιες είναι οι απόψεις του Υπουργείου για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Κε 
∆ήµαρχε για τον περιµετρικό προκειµένου να διασφαλίσουµε το κύρος και τη σοβαρότητα του 
οργάνου νοµίζουµε ότι είναι υπερβολή αυτή τη στιγµή να βγει ένα ψήφισµα χωρίς να έχουµε 
κάτι χειροπιαστό από επίσηµη ενηµέρωση. ∆ηλαδή στη βάση µιας περιρρέουσας ατµόσφαιρας ή 
φηµών. Ένα ζήτηµα αυτό. 
∆εύτερον. Αν υποτεθεί ότι καταλήγουµε στο ότι πρέπει να υπάρξει ψήφισµα, δεν µπορεί να 
απευθυνόµαστε στον ΜΩΡΕΑ ως υποκείµενο διαβούλευσης ή πολιτικό υποκείµενο που τόχουµε 
απέναντί µας. Εµείς πρέπει να απευθυνόµαστε και να διεκδικούµε από το Ελληνικό δηµόσιο, από 
το Κράτος, από το Υπουργείο.  
Θεωρούµε δηλαδή ότι δεν χρειάζεται αυτή τη στιγµή ψήφισµα, εκείνο που χρειάζεται είναι 
ενηµέρωση. Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. ∆ήµαρχος να ενηµερώσει υπεύθυνα για το τι γίνεται για τον 
περιµετρικό και στη βάση αυτή να επανεκτιµήσουµε. 

• Για το θέµα του στρατοπέδου η ανησυχία υπάρχει από τα δηµοσιεύµατα των αθηναϊκών 
εφηµερίδων; Τι άλλη ενηµέρωση έχουµε; 
Εντάξει, δεν υπάρχει θέµα, συµφωνούµε γι’ αυτό. 

• Για το νοσοκοµείο µε µια προσθήκη νοµίζουµε ότι θα µπορούσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
εκφράσει τη θέλησή του που να ζητάει την κατάργηση αυτού του χαρατσιού και θα µπορούσε η 
παράγραφος (2) και η παράγραφος (3) να είχε ενσωµατωθεί σε µία παράγραφο που θα έλεγε ¨η 
υγεία είναι δηµόσιο αγαθό και όχι πεδίο φοροµπηξίας και ιδιωτικής κερδοσκοπίας¨ και θα 
µπορούσε νοµίζουµε να είχε ψηφισθεί από ευρύτερες δυνάµεις σε τούτο εδώ το Σώµα. 

• Τώρα για το θέµα της Λιβύης. Υπάρχει αυτή η πρόταση, νοµίζουµε ότι επειδή και εµείς θα 
θέλαµε να βγει ψήφισµα και να µην υπάρχει µια απόπειρα ψηφίσµατος, θα µπορούσε το κείµενο 
αυτό µε το ίδιο πολιτικό περιεχόµενο σε ένα άλλο ύφος χωρίς να στρογγυλεύεται να είναι ένα 
ψήφισµα το οποίο θα µπορούσε να το ψηφίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά πιστεύουµε ότι θα 
έπρεπε να υπάρχει και µια παράγραφος η οποία θα κάνει και µία κριτική στο καθεστώς Καντάφι. 
∆εν µπορεί το καθεστώς Καντάφι, η συµπεριφορά του… Γιατί τις προηγούµενες ηµέρες έκανε 
επιθέσεις σε αµάχους. Έχουµε δηλαδή µια επιφύλαξη, θα θέλαµε τροποποιήσεις. Μόνο εάν 
γινόταν συζήτηση θα µπορούσαµε να… 

 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: 
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Κε Πρόεδρε τόσο η σπουδή η δική σας όσο και η πρέπουσα σηµασία που δίνουν οι 
συνάδελφοι στα ψηφίσµατα που φέρνουν άλλοι συνάδελφοι, και αναφέροµαι σε όλους, 

οι οποίοι έχουν την απαίτηση µετά να ψηφίζονται τα ψηφίσµατά τους, απαξιώνουν τον θεσµό των 
ψηφισµάτων. Όταν κάποιος από τους συναδέλφους κάνει µια εισήγηση και οι υπόλοιποι το έχουµε 
ρίξει στο κουβεντολόι αδιαφορώντας για την εισήγηση που πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, 
θεωρώ ότι τα ψηφίσµατα είναι µόνο για το θεαθήναι. Εάν λοιπόν θέλουµε µες στην αίθουσα αυτή 
να έχουµε λίγη σοβαρότητα, καλό είναι να σεβόµαστε ο ένας τον άλλο σε πρώτη φάση. Και 
σεβασµός σηµαίνει να ακούµε τουλάχιστον τον συνοµιλητή µας.  
Σ’ αυτή τη λογική : 

• Για το πρώτο ψήφισµα επειδή πιστεύουµε ότι ο περιµετρικός της Καλαµάτας είναι έργο πνοής, 
θα ψηφίσουµε ¨υπέρ¨ ανεξάρτητα εάν στην παρούσα φάση είναι ακόµα φήµες. Καλό είναι 
καµιά φορά τα ψηφίσµατα να φρενάρουν και επόµενα άσχηµα γεγονότα. 

• Για το δεύτερο που έχει να κάνει µε το ψήφισµα που έφερε ο κ. Μπρεδήµας, για το στρατόπεδο. 
Οι αγώνες που έχουνε γίνει και από πολιτικά πρόσωπα και από άλλους φορείς για να µη φύγει το 
στρατόπεδο και να έρθει ένα νέο σύγχρονο στρατόπεδο το οποίο στην πόλη µας έδωσε µια 
ανάσα, θεωρούµε ότι είναι καθοριστικό και θα το ψηφίσουµε. 

• Για τα δύο ψηφίσµατα που έχει φέρει η Λαϊκή Συσπείρωση.  

o ∆εν θα είχαµε αντίρρηση τουλάχιστον για το θέµα του νοσοκοµείου εάν δεν περιείχε µέσα 
λέξεις οι οποίες δογµατικά στοχεύουν και δείχνουν συγκεκριµένο πολιτικό χώρο. ∆εν θα 
είχαµε καµία αντίρρηση δηλαδή εάν δεχόταν ο κ. ∆ιασάκος να µπει, που λέει ¨αποκλειστικά 
δηµόσιο δωρεάν σύστηµα υγείας και πρόνοιας¨, εµείς θα θεωρούσαµε ποιο καλό ¨αξιόπιστο¨ 
και όταν λέει ¨την κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας¨, εµείς διαφωνούµε µε 
αυτό και θα θεωρούσαµε εάν µπορούσε να βάλει, ¨αυστηρό έλεγχο κάθε επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας¨. Εάν δεχόταν αυτές τις δύο αλλαγές, θα µπορούσαµε να το ψηφίσουµε.  

o Για το θέµα της Λιβύης. Είναι τελείως δογµατικά διατυπωµένο και επειδή θεωρούµε ότι στην 
παρούσα φάση και σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε τόσο υψηλά θέµατα εξωτερικής πολιτικής και 
βιαστικό είναι και θέλει πολύ δουλειά για να διατυπωθεί, θα ψηφίσουµε ¨κατά¨. 

  
Να κάνω µια συµπληρωµατική τοποθέτηση σε σχέση µε τον περιµετρικό. Εµείς 
βάλαµε το θέµα ότι εάν κρίνεται αναγκαιότητα αυτή τη στιγµή από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο µε την έννοια ότι δεν µπορούµε κάθε λίγο και λιγάκι να βγάζουµε ψηφίσµατα. Αλλά 
εφόσον µπαίνει η αναγκαιότητα… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι σοβαρό το θέµα. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ωραία, και για προληπτική ιατρική συµφωνούµε. 

 
Να σας πω γι’ αυτό. Εγώ θεωρώ ότι και για τον περιµετρικό και για το ΚΕ∆Β φήµες 
είναι, εικασίες ή κάποιοι σχεδιασµοί επί χάρτου και δεν θα υπάρχει ζήτηµα για την 

πόλη. Όµως οι σχετικές καταγραφές σε αθηναϊκές εφηµερίδες όπως είναι ΤΑ ΝΕΑ, το ΕΘΝΟΣ, Η 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, η αναπαραγωγή αυτών των ειδήσεων από τα τοπικά κανάλια και από τον τοπικό 
τύπο έχει δηµιουργήσει µία ατµόσφαιρα, µία κατάσταση που από µόνη της είναι αρνητική αν 
λάβουµε και υπόψη την όλη κατάσταση την οικονοµική. Γι’ αυτό ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να 
εκφράσοµε µία θέση, να µιλήσοµε για φήµες, να µιλήσοµε για εικασίες και την Πέµπτη µεθαύριο 
1:00 η ώρα θα τα πούµε αναλυτικότερα µε ότι πληροφόρηση έχοµε. Πρέπει να κάνοµε µία 
παρέµβαση για τον κόσµο που διαβάζει, ακούει καθηµερινά και κάποιοι σου λένε «Καταργήθηκε το 
στρατόπεδο», «Σταµάτησε ο δρόµος». Με σταµατάει µία στην Αριστοµένους και µου λέει «∆όξα να 
έχει ο Θεός που σταµάτησε ο δρόµος και δεν µού έκοψε το περιβόλι µου». Έτσι είναι. Πρέπει να 
πάρουµε ένα ψήφισµα, µία πρώτη θέση.  
 

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Εσείς ως ∆ήµαρχος µήπως είχατε κάποια τηλεφωνική επικοινωνία µε κάποιον 
αρµόδιο Υπουργό; Αν είχατε και µπορείτε να το πείτε. 

 
Ο ∆ήµαρχος δεν επικοινωνεί εύκολα µε Υπουργούς, αλλά απ’ ότι γνωρίζω η επίσηµη 
κυβερνητική άποψη και για τον περιµετρικό δακτύλιο και για το ΚΕ∆Β είναι δεδοµένη.  

Υπάρχει έκφραση.  
Για τον περιµετρικό να σας πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω εάν το είπα στην πρωτολογία µου. Είναι στο 
γενικό πλαίσιο του νταραβεριού που γίνεται, το κίνηµα «∆εν πληρώνω – ∆εν πληρώνω» ας µη το 
χρησιµοποιούν, είναι πρόσχηµα αυτό, έτσι, τα χρήµατα τα οποία χάνονται είναι ελάχιστα, η ιστορία 
είναι µε τις τράπεζες, µε τους τόκους και µε όλα αυτά τα ζητήµατα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι 
καλό εµείς να τοποθετηθούµε για το συγκεκριµένο ζήτηµα την Πέµπτη, θα τα πούµε έτσι 
αναλυτικότερα. Σας λέγω τις εκτιµήσεις µου, και εγώ µε εικασίες και µε φήµες δεν είµαι… 

 
Αυτό το ψήφισµα πάντως έχει πολύ σοβαρά προβλήµατα. ∆εν µπορεί να βγει σαν 
ψήφισµα ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Θα εκτεθούµε σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο δηλαδή. 

Τι σηµαίνει ¨συγκοινωνιακή κατάκτηση¨ µπορείτε να µου πείτε;  
∆ηλαδή είναι µερικά πράγµατα τα οποία δεν δίνουνε ένα καλό πρόσωπο για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και φραστικά και ουσιαστικά. Και απευθύνεται και απέναντι στην εταιρεία. Εµείς µε την εταιρεία 
έχουµε… 

 
Κύριε συνάδελφε ο περιµετρικός δακτύλιος της Καλαµάτας πραγµατικά είναι µία 
συγκοινωνιακή κατάκτηση γιατί ξέρετε ότι έχουνε γίνει αγώνες επί χάρτου και επί 

γραφείων επί εποχής Σουφλιά όταν σχεδόν σύσσωµο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας πήγε 
επάνω όταν υπήρχε µια πολύ µεγάλη απ’ ότι γνωρίζω…  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μη µπαίνεις στην ουσία. 

 
Όχι, µπαίνω στην ουσία. Είναι µια συγκοινωνιακή κατάκτηση κύριε συνάδελφε διότι δεν 
υπήρχε ο συγκεκριµένος δρόµος. 

 
Εµείς πρέπει να απευθυνόµαστε στο Υπουργείο και στην Κυβέρνηση και να 
διεκδικούµε και να ζητάµε να τηρηθεί ότι είναι να τηρηθεί. ∆εν µπορεί να 

απευθυνόµαστε στον ΜΩΡΕΑ, να ζητάµε από τον ΜΩΡΕΑ. Είναι λάθος αυτό. 
 
Απευθυνόµαστε και στον ΜΩΡΕΑ γιατί είµαστε µέσα στον κυκεώνα ενός παιχνιδιού κύριε 
συνάδελφε, ενός παιχνιδιού συµφερόντων. 

 
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Η κυβέρνηση οφείλει να τηρήσει τις συµβάσεις. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη του 
τα προαναφερόµενα, το αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι. Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος κατά του ακρωτηριασµού του 

οδικού άξονα στο σηµείο του περιµετρικού δακτυλίου Καλαµάτας  (ΥΠΕΡ τάσσονται οι 
παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι 
παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) : 

ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΡΙΖΑΣ: 

ΡΙΖΑΣ: 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: 

ΡΙΖΑΣ: 
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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Μαρτίου 2011, αφού έλαβε 
υπόψη δηµοσιεύµατα για την µη κατασκευή  του περιµετρικού δακτυλίου της Καλαµάτας, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

 

ΕΚΦΡΑΖΕΙ την έντονη ανησυχία του για τα δηµοσιεύµατα περί 
µη κατασκευής του περιµετρικού για οικονοµικούς λόγους 
(αποζηµιώσεις) και ζητεί από την κυβέρνηση να διαψεύσει τη 
σχετική ειδησεογραφία και να τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της 
ολοκλήρωσης του εθνικού δρόµου, αναπόσπαστο µέρος του 
οποίου αποτελεί ο περιµετρικός δακτύλιος Καλαµάτας.  
 
∆ΗΛΩΝΕΙ την απόφασή του να αγωνισθεί µε κάθε νόµιµο τρόπο 
για την ολοκλήρωση του εθνικού δρόµου «Κόρινθος – Καλαµάτα» 
και την κατασκευή του περιµετρικού που αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του και αυτή η απόφαση για αγώνα θα στηρίζεται στην 
ενότητα και στη συνειδητοποίηση της στρατηγικής σηµασίας του 
µεγάλου αυτού έργου.  
 
ΚΑΛΕΙ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών & ∆ικτύων να δηλώσει δηµόσια την πολιτική 
βούληση για την ολοκλήρωση του έργου και την τήρηση της 
σύµβασης όπως αυτή ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.  
 
 
Το παρόν ψήφισµα να σταλεί στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, στα Πολιτικά 
Κόµµατα, στους Βουλευτές του Νοµού,  στο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και στα τοπικά 
ΜΜΕ.   

 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                           

 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

          ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ                              

 
 

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος κατά της κατάργησης του Κέντρου 

∆ιαβιβάσεων (ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) : 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Μαρτίου 2011, αφού 
έλαβε υπόψη δηµοσιεύµατα του Αθηναϊκού τύπου περί µετεγκαταστάσεως και κατάργησης του 
εν Καλαµάτα Κέντρου ∆ιαβιβάσεων, η ύπαρξη του οποίου συµβάλει τα µέγιστα όχι µόνον εις 
την οικονοµική αλλά και γενικότερη προβολή της πόλης της Καλαµάτας και της Μεσσηνίας 
γενικότερα.  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

1) Θεωρεί την παρουσία και λειτουργία του ΚΕ∆Β στην πόλη ως ύπαρξη αναγκαία από 
οικονοµική και κοινωνική άποψη αλλά και συνδεδεµένη µε την ιστορία της Καλαµάτας.  

 
2) Ζητεί από την Κυβέρνηση µε τον Υπουργό ΥΠ.ΕΘ.Α. να διαψεύσει ρητά τις όποιες φήµες 

και να αποκλείσει κάθε ενδεχόµενο κατάργησης του Κέντρου ∆ιαβιβάσεων.  
 
3) Καλεί σε συσπείρωση όλους τους οικονοµικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς 

φορείς της πόλης.   
 
Το παρόν ψήφισµα να σταλεί στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, στα Πολιτικά Κόµµατα, στους 
Βουλευτές του Νοµού,  στο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στην ΤΕ∆Κ Ν. Μεσσηνίας και 
στα τοπικά ΜΜΕ.   

 
                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ        

 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

          ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ   

 

 
 
ΙΙΙ. ∆εν εγκρίνει την έκδοση ψηφίσµατος κατά της επέµβασης στη Λιβύη (ΥΠΕΡ της 

έκδοσης τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ (µε 
τροποποιήσεις), ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ τάσσονται οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨),  το κείµενο του οποίου κατατέθηκε από τη 
δηµοτική παράταξη ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και έχει ως εξής: 

 
Οι ιµπεριαλιστές δολοφονούν µε επικεφαλείς τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Βρετανία, συνολικά το 
ΝΑΤΟ και µε την στήριξη του ΟΗΕ ξεκίνησαν ένα νέο ιµπεριαλιστικό πόλεµο αυτή τη φορά 
στη Λιβύη. 

Οι ανθρωπιστικές κορώνες που ξεστοµίζουν για την παρέµβαση στα εσωτερικά της Λιβύης, 
δε µπορούν να κρύψουν τις φανερές µατιές τους για τα πετρέλαια και τις νέες 
κερδοφορίες που δηµιουργούνται. 
Πρέπει να καταδικαστεί τώρα η κυβέρνηση, που εµπλέκει τη χώρα µας και 
συµπράττει στους πολεµικούς σχεδιασµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
ΝΑΤΟ, εκχωρώντας τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, τα εδάφη µας. Μάλιστα 
διαδόθηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση πρόκειται να παραχωρήσει για χρήση και 
το αεροδρόµιο της Καλαµάτας για στάθµευση αεροπλάνων ανεφοδιασµού 
καυσίµων. Θέλουν να Χρησιµοποιήσουν µε ακόµη ένα τρόπο το αεροδρόµιο που από 
καιρό έχουν µετατρέψει σε εκπαιδευτήριο δολοφόνων των λαών. Το σύνθηµα πρέπει να 
είναι ένα: Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών. Καµιά εµπλοκή της χώρας µε 
στρατιωτικά µέσα και Έλληνες φαντάρους. Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας, να µη 
δοθεί κανένας ελληνικός χώρος, είτε αφορά τη στεριά, τη θάλασσα ή τον αέρα, στο νέο 
µακελειό. 

Ο λαός του ∆ήµου Καλαµάτας και ολόκληρος ο ελληνικός λαός, να δώσουν τη 
δική τους απάντηση στους φονιάδες και τους αρχιτροµοκράτες των λαών. Να 
δυναµώσει η αλληλεγγύη και συµπαράσταση στο λαό της Λιβύης. Έχουµε 
υποχρέωση να ορθώσουµε µέτωπο κατά του κεφαλαίου που καταπατά τα εργατικά – 
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λαϊκά δικαιώµατα και στηρίζει τα συµφέροντα του µε τους δολοφονικούς σχεδιασµούς των 
ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Α ι τ ο ύ µ ε : 
• Να σταµατήσει τώρα η επέµβαση 
• Να σταµατήσει κάθε εµπλοκή της χώρας µας 
• Να µη χρησιµοποιηθεί το αεροδρόµιο της πόλης µας. 

 
 
IV. ∆εν εγκρίνει τη έκδοση ψηφίσµατος για την κατάργηση του χαρατσιού των 5 € στα 

Νοσοκοµεία (ΥΠΕΡ της έκδοσης οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨)  το κείµενο του οποίου κατατέθηκε 
από τη δηµοτική παράταξη ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και έχει ως 
εξής: 

 
Η «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαµάτας» ζητάει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Καλαµάτας να εκφράσει την πλήρη αντίθετή του στην απόφαση της 
κυβέρνησης να επιβάλει νέο χαράτσι 5 ευρώ στον κάθε ασθενή που 
επισκέπτεται τα εξωτερικά ιατρεία στα νοσοκοµεία και να απαιτήσει: 
• Την άµεση κατάργηση του χαρατσιού των 5 ευρώ και κάθε άλλης πληρωµής στα 

∆ηµόσια Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας. 

• Αποκλειστικά ∆ηµόσιο ∆ωρεάν σύστηµα Υγείας και Πρόνοιας, που θα παρέχει 
σύγχρονες υπηρεσίες στο όλο το λαό. 

• Την κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο χώρο της υγειονοµικής 
και ιατρικής περίθαλψης. 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γουρδέας Ανδρέας   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος  

  3. Αναζίκος Ιωάννης 

  4. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος  

  5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  7. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  8. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  11. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  12. Καραγιάννης Ανδρέας 

  13. Καρβέλης Γεώργιος 
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  14. Κουδούνης Αργύριος 

  15. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  16. Μαρινάκης Σαράντος 

  17. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  18. Μπάκας Ιωάννης  

  19. Μπασακίδης Νικόλαος 

  20. Μπεχράκης Σταµάτης 

  21. Μπουζιάνης Παύλος 

  22. Μπούρας Ιωάννης 

  23. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

  24. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  25. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος 

  26. Μωρακέας Σπυρίδων 

  27. Νιάρχος Αναστάσιος 

  28. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  29. Ντίντα Παναγιώτα 

  30. Οικονοµάκου Μαρία  

  31. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  32. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος  

  33. Ριζάς Χρήστος 

  34. Στασινάκης ∆ιονύσης 

  35. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  36. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  37. Φωτέας Νικόλαος 

  38. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 2 Μαΐου 2011 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ 

 
 

 


