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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  393/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 24η Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 24η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 18-9-2009 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 401 απόφαση), 4)  Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 
393 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης  17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 393 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 406 απόφαση), 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος 
Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 399 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 5) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 7) 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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παραχώρηση οικοπέδου στο Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας για χρήση Κέντρου Υγείας Αστικού 
Τύπου και τροποποίηση εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στο Ο.Τ. 1259 . 

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκονται τα υπ’  αριθµ.  α) 
21220/8-9-2009 και β) 21221/8-9-2009  έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου, τα οποία έχουν ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας  
              στo οικοδοµικό τετράγωνο  1259, (Ανατολική Συνοικία). 
 ΣΧΕΤ.   Τα υπ’ αριθµ. 14696/1-9-09  έγγραφο Γενικού Νοσοκοµείου Καλαµάτας. 
 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας µε την υπ΄αριθ. 16/28-8-09 απόφαση του ∆ιοικητικού του 
Συµβουλίου, υποβάλει αίτηµα στο ∆ήµο Καλαµάτας για την παραχώρηση στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Καλαµάτας ενός οικοπέδου ιδιοκτησίας ∆ήµου Καλαµάτας, επιφανείας 7510,58 τ.µ. 
στο Ο.Τ. 1259 στην Ανατολική Συνοικία, ελεύθερο βαρών και διεκδικήσεων, για µελέτη-
κατασκευή και λειτουργία επ΄αυτού Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου.                                                              
Αυτός ο χώρος, από το εγκεκριµένο Ρυµοτοµικό σχέδιο Καλαµάτας, προβλέπεται για Γυµνάσιο. 
Για να πραγµατοποιηθεί η ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου σε αυτό τον χώρο, πρέπει:                                     
α) να αλλάξει η χρήση   του χώρου Γυµνασίου, σε χώρο Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου και                                        
β) να εκπληρώσει ο  ∆ήµος Καλαµάτας τις υποχρεώσεις του ως προς τα δεσµευµένα τµήµατα 
συνολικής επιφανείας 1179,92 τ.µ. (όπως προκύπτει από τους πίνακες της 1/96 πράξη 
εφαρµογής της Ανατολικής Συνοικίας), τα οποία κατά ιδιοκτησία και µέγεθος ανήκουν στους 
κάτωθι: 1) ∆αµουλάκη Χριστίνα 20,34 τ.µ., 2) Βαλσαµάκης Αθανάσιος 180,98 τ.µ., 3) 
Βαλσαµάκης ∆ηµήτριος 180,98 τ.µ., 4) Πύλιουρα Αναστασία 571,03 τ.µ. και 5) Τσαπόγα Μαρία 
226,59τ.µ.                                                                                                                                 
Η υπηρεσία µας  αφού έλαβε υπ’ όψιν της:                
1) τα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν (απόφαση του ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Καλαµάτας),                
2) το γεγονός ότι πρόκειται για την λειτουργία ∆ηµοσίου Ιδρύµατος, 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του Ρ.Σ. Καλαµάτας στο  Ο.Τ. 
1259 στην Ανατολική Συνοικία µε την αλλαγή της χρήσης  του χώρου Γυµνασίου σε χώρο 
Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, όπως φαίνεται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραµµα.                                                
 Η ανωτέρω τροποποίηση  προκαλεί δαπάνη σε βάρος του δηµοτικού προϋπολογισµού που θα 
καλυφθεί από τον κωδικό 40.7421.06.    
 
ΣΥΝ/ΝΑ:                                                                                                                                                  
1.Το υπ. 14696/1-9-09  έγγραφο Γενικού Νοσοκοµείου Καλαµάτας.                                                                                   
2.Πίνακες της 1/96 πράξη εφαρµογής  Ανατολικής Συνοικίας. 
3.Τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
ΚΟΙΝ/ΣΗ: 
Τµήµα Πολ. Σχεδ.& Εφαρµογών.                                                  
  
 
Για το Τµήµα Πολ. Σχεδ.                                                        Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.             
     και Εφαρµογών                            
 
   ΝΤΟΓΚΑΣ  ∆ΗΜ.                                                        ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ    
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ΘΕΜΑ: Παραχώρηση Οικοπέδου στο Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας για την ανέγερση Κέντρου 

Υγείας Αστικού Τύπου. 

ΣΧΕΤ. υπ’ αριθ. 20724/1-9-09 αίτηση Γεν. Νοσ. Καλαµάτας. 

(Αριθ. Αποφ. ∆ιοικ. Συµβ. 16/28-8-09) 

 

Σχετικά µε την εύρεση κατάλληλου χώρου για την δηµιουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου 
στην Ανατολική Καλαµάτα το οποίο θα κατασκευασθεί από το ΕΣΠΑ‚ προτείνουµε παραχώρηση 
χώρου για χρήση στο Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας την έκταση που ανήκει στο ∆ήµο 
Καλαµάτας και στο Ο.Τ. 1259 της Ανατολικής Συνοικίας Καλαµάτας που βρίσκεται ανατολικά 
και σε απόσταση 100 µ περίπου των εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

Ο χώρος αυτός συνολικής έκτασης 7510,58 τ.µ σύµφωνα µε το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο της 
Καλαµάτας προβλέπεται ως χώρος Γυµνασίου (Κ. Φ)και ο οποίος πρέπει να τροποποιηθεί ως 
προς την χρήση του για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού 
Τύπου σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο εισηγητικό σηµείωµα της Υπηρεσίας. 

Η παραχώρηση χρήσης να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ. 2 του 
Ν.3463/Ο6 (∆.Κ.Κ) και υπό την προϋπόθεση ότι το Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας 
παραχωρήσει αντίστοιχα στο ∆ήµο το υπόλοιπο της έκτασης µε τα υπάρχοντα κτίρια του 
Παλαιού Νοσοκοµείου Καλαµάτας. Συγκεκριµένα το υπό τα στοιχείο έκτασης 5.434,79 µ2 όπως 
φαίνεται στο συνηµµένο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα του Παλαιού Νοσοκοµείου. 

 

Ο ∆/ΝΤΗΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης, αναφέρει τα εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι όπως γνωρίζετε στο ανατολικό κέντρο στο Ο.Τ. 1259 
υπάρχει χαρακτηρισµένος κοινόχρηστος χώρος για την ανέγερση σχολικής 

στέγης. Ταυτόχρονα στο χώρο του παλιού νοσοκοµείου υπάρχει η καρδιολογική κλινική η 
οποία δεν έχει παραχωρηθεί στο ∆ήµο και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και µάλιστα στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Καλαµάτας. 
 
Το διοικητικό συµβούλιο του Νοσοκοµείου Καλαµάτας ζήτησε να γίνει ανταλλαγή αυτών των 
δύο οικοπέδων διότι έτσι εξυπηρετείται η πολιτική του Υπουργείου για τη δηµιουργία ενός 
κέντρου αστικού τύπου στην ανατολική περιοχή της πόλης και αυτό από τη δική µας την 
πλευρά έτυχε θετικής ανταπόκρισης για το λόγο ότι η δηµιουργία και κατασκευή ενός  ιατρείου 
αστικού τύπου στην ανατολική περιοχή λόγω του ότι η πόλη επεκτείνεται ανατολικά, λόγω της 
πληθυσµιακής αύξησης της περιοχής αλλά και λόγω της καλλίτερης προσβασιµότητας µεγάλου 
µέρους των συµπολιτών µας από τον Νέδοντα µέχρι την Αβία, προς εκείνη την περιοχή. Λόγω 
λοιπόν όλων αυτών των πλεονεκτηµάτων όπως σας είπα, τυγχάνει της θετικής ανταπόκρισης 
από τη ∆ηµοτική αρχή και εισηγούµεθα θετικά γι’  αυτό το λόγο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Για να υλοποιηθεί όµως αυτή η ανταλλαγή απαιτείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει δύο 
αποφάσεις. Το πρώτο σκέλος της απόφασης είναι να αλλάξει η χρήση του κοινόχρηστου αυτού 
χώρου από χώρο γυµνασίου σε χώρο κέντρου υγείας αστικού τύπου µε βάση το ρυµοτοµικό 
σχέδιο και η δεύτερη απόφαση είναι να αναλάβει τις υποχρεώσεις προς τα δεσµευµένα 
τµήµατα που υπάρχουν επάνω σ’  αυτή την επιφάνεια, συνολικής επιφάνειας 1.179,92 τ.µ. 
 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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Ερωτήσεις. Ο κ. Μπάκας. 
 
Μας δίνει την καρδιολογική, δηλαδή το κοµµάτι εκείνο, και εµείς 
παραχωρούµε εκείνο το τµήµα; 

 
Μας ζητάει ως αντάλλαγµα το οικόπεδο εκείνο. 
 
Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Ο κ. Τσερώνης. 
 

Πάνω σ’  αυτό θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν πρέπει στην απόφαση την 
αποψινή να φαίνεται µέσα περί ανταλλαγής οικοπέδων. Η απόφαση πρέπει να 

είναι παραχώρηση του Ο.Τ. 1259 για κέντρο υγείας αστικού τύπου και µε τη δέσµευση που 
ανέφερε για τα δύο διαγραµµισµένα οικόπεδα ότι θα κινηθεί η διαδικασία αποζηµίωσής τους 
ώστε ολόκληρο οικοδοµικό τετράγωνο να παραχωρηθεί και αυτό όχι για τίποτε άλλο, γιατί για 
να µπορέσει να τρέξει από πλευράς τεχνικού δελτίου ένταξης στο ΕΣΠΑ το έργο. Αν µπει 
αίρεση περί ανταλλαγής θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η ανταλλαγή ποια για να µπορέσει να 
περάσει στο τεχνικό δελτίο. Κατά συνέπεια ενώ δεν υπάρχει από πλευράς εξουσίας καµία 
αντίρρηση για την παραχώρηση της παλιάς καρδιολογικής, καλό θα είναι, όχι καλό, είναι 
βασικό αυτό να µην περάσει στην απόφαση αυτό, ας κάνουµε δεύτερη ύστερα. . . Είναι και το 
άλλο ας πούµε, ότι όλη η ακίνητη περιουσία νοσοκοµείων, κέντρων υγείας της 6ης Υγειονοµικής 
Περιφέρειας µε των νοσοκοµείων όλων αυτών, υπάγεται ως ιδιοκτησία στην 6η Υγειονοµική 
Περιφέρεια, όχι στο Υπουργείο ούτε στα νοσοκοµεία. ∆ηλαδή το νοσοκοµείο, τα περιφερειακά 
ιατρεία, τα κέντρα υγείας ως περιουσιακά στοιχεία υπάγονται στην 6η Υγειονοµική Περιφέρεια. 

 
Την αλλαγή της χρήσης του συγκεκριµένου οικοπέδου, την ανάληψη των 
υποχρεώσεων απέναντι στους ιδιοκτήτες και παράλληλα παραχώρηση. 
 
Άρα πρέπει να τροποποιηθεί η εισήγηση. 
 

Πάντα για την έκδοση του τεχνικού δελτίου πρέπει να υλοποιηθεί και η 
παραχώρηση από πλευράς της Υγειονοµικής Περιφέρειας που αυτό διαδικαστικά 

δεν ξέρω πόσο µπορεί να αργεί, ενώ ο ∆ήµος µπορεί να πάρει την απόφαση, διαδικαστικά να 
πάει µετά στο Υπουργείο Οικονοµικών, δεν ξέρω που αλλού πηγαίνει, µπορεί να αργεί αυτό το 
πράγµα. ∆ηλαδή να αργεί 5 µήνες. 
Η ουσία ξέρετε ποια είναι δηλαδή; Η ουσία είναι ότι αν υπάρχει παραχωρηµένο το οικόπεδο 
1259 για το σκοπό αυτό που λέµε, µπορεί µέχρι 31/12 µε µία ανάθεση της µελέτης του 
κέντρου υγείας αστικού τύπου, µία ανάθεση γρήγορη του διοικητή του Νοσοκοµείου 
Καλαµάτας προς ένα µελετητικό γραφείο µε πρόχειρο διαγωνισµό, να υπάρχει προµελέτη – 
µελέτη και όλα όσα απαιτούνται για να ενταχθεί µέχρι τις 31/12 που λήγει το Μέτρο 76∆ που 
είναι για τη πρωτοβάθµια υγεία. 

 
Συνεχίζουµε τη συζήτηση επί του πρώτου θέµατος. Ερωτήσεις εάν έχει 
κάποιος άλλος συνάδελφος; 

Ο κ. Αλευράς έχει το λόγο. 
 
Κε Πρόεδρε, εµείς είχαµε εκφράσει τη διαφωνία µας για τη συλλογική 
µετεγκατάσταση του δηµαρχείου στα κτήρια του παλιού νοσοκοµείου και 

διαφοροποιηθήκαµε απ’ όλη αυτή τη λογική την οποία την κρίναµε και ως απρόσφορη για την 
πόλη. ∆εν είναι αυτό καθ’ αυτό το θέµα, έχει όµως µία συνάρτηση και ακουµπάει ως έναν 
βαθµό.  

Η δηµιουργία κέντρου υγείας στην ανατολική πλευρά που άκουσα από τον εισηγητή 
επιχειρηµατολογώντας λόγω της αύξησης του πληθυσµού κλπ, ούτε αυτό µας βρίσκει 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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σύµφωνους µε την έννοια ότι περιστατικά υγείας στη σηµερινή εποχή, στη σύγχρονη εποχή 
πρέπει να αντιµετωπίζονται από οργανωµένες οµάδες παροχής υγείας και τέτοια δεν µπορεί 
παρά να είναι το υπάρχον νοσοκοµείο µε την περαιτέρω βελτίωσή του και εξέλιξή του. Ως εκ 
τούτου λοιπόν, και αυτό το επιχείρηµα δεν είναι απολύτως πειστικό. 

Τρίτο στοιχείο. Συγχωρήστε µου τον υποψιασµένο νου ή τη σήψη αλλά δεν είναι δόκιµη εποχή 
αυτή που περνάµε τώρα γι’  αυτού του είδους τις επιλογές. Εµείς ως εκ τούτου δεν µπορούµε 
να τη στηρίξουµε και θα ψηφίσουµε «Λευκό». 

 
Παρακαλώ ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
Η ιδέα για κέντρο αστικού τύπου στο ανατολικό κέντρο υπάρχει ήδη από 
την εποχή που τα κτήρια του στρατοπέδου δόθηκαν στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

Ήδη από τότε είχε εκφραστεί η άποψη και ήταν σωστό, για να υπάρχει µια διαφορετική 
κεντροβαρυκότητα όσον αφορά τη χρησιµοποίηση του συγκεκριµένου κέντρου από τους 
ασθενείς και κυρίως και αυτούς που έρχονται σε πρώτη φάση και από τη Μάνη. Άρα λοιπόν 
σαν επιλογή του χώρου µπορούµε να πούµε απόλυτα ότι συµφωνούµε.  

Συµφωνούµε και µε τη λογική ότι πρέπει να δοθεί ο χώρος αυτός µε την τροποποίηση βέβαια 
του σχεδίου πόλεως στο νοσοκοµείο Καλαµάτας ή στη διοικητική περιφέρεια ώστε να γίνει εκεί 
το κέντρο αστικού τύπου.  

∆εν θα ήθελα να µπω σε επιµέρους λεπτοµέρειες διότι δεν είµαι σίγουρος ότι ακριβώς τα κόστη 
των δύο µερών τα οποία εναλλάσσονται συµπίπτουν. Τέλος πάντων, θέλω να το ξεπεράσουµε 
αυτό.  

∆εν θα ξεπεράσουµε όµως το εξής: Εµείς θα ψηφίσουµε ναι στην παραχώρηση υπό µία αίρεση. 
Ταυτόχρονα, την ίδια στιγµή στο ίδιο τραπέζι που θα υπογράφεται η παραχώρηση του ∆ήµου 
από σας κε ∆ήµαρχε προς το Υπουργείο µε βάση την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
ταυτόχρονα δίπλα θα υπογράφεται αντίστοιχα και η απόφαση του Υπουργείου ή της 
Περιφέρειας για την παραχώρηση του συγκεκριµένου χώρου στο ∆ήµο Καλαµάτας. Άσχετα εάν 
διαφωνούµε µε τη λειτουργία εκεί του δηµαρχείου, πιστεύουµε ότι είναι απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων για το ∆ήµο Καλαµάτας, είναι περιουσία του ∆ήµου Καλαµάτας και 
πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν εµείς ψηφίζουµε ναι και στην τροποποίηση του σχεδίου, ναι και 
στην παραχώρηση του χώρου µε την προϋπόθεση όπως την είπα, θα γίνει ταυτόχρονα την ίδια 
στιγµή, διαφορετικά µε λόγια δεν πειθόµεθα ότι θα γίνει στο µέλλον µια αντίστοιχη 
παραχώρηση από το Υπουργείο. 

 
Ο κ. Τσερώνης έχει το λόγο. 
 

Ίσως το είπα λίγο γρήγορα και δεν το διευκρίνισα καλά. Είπα ότι όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία των νοσοκοµείων της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, δηλαδή 

του Νοσοκοµείου Καλαµάτας, του Πανεπιστηµιακού των Ιωαννίνων, του Πανεπιστηµιακού της 
Πάτρας, όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, ανήκουν στην 6η Υγειονοµική Περιφέρεια και είναι 
αρµοδιότητα της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας για να αποφασίζει. ∆εν ξέρω όµως αν πέραν 
αυτής της παραχώρησης και της υπογραφής την οποία µπορούµε να τη. . . ∆ηλαδή µπορώ να 
το διεκπεραιώσω εγώ µέσα στην εβδοµάδα που έρχεται, µήπως χρειάζεται κάποια άλλη 
έγκριση από το Υπουργείο Οικονοµικών που τότε σηµαίνει µεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση. 
Σηµαίνει χρονική καθυστέρηση, βέβαια αυτός που είναι ιδιοκτήτης είναι η 6η Υγειονοµική 
Περιφέρεια και άµα έχει µπει η υπογραφή της, από κει και πέρα προχωράει, αλλά µπορεί 
τυπικά να σηµαίνει χρονική καθυστέρηση αν χρειάζεται από το Υπουργείο Οικονοµικών ή από 
τη Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου κάτι τέτοιο. ∆εν το ξέρω αυτό το πράγµα. Εγώ θεωρώ 
ότι στην περίπτωση της παραχώρησης από πλευράς ∆ήµου το θέµα τελειώνει στο ∆ήµο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 
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∆ηλαδή εάν πάρει απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι «παραχωρούµε αυτό» τελειώνει εκεί, 
δεν πάει πουθενά παραπέρα. 

 
Για να κατατεθεί ο φάκελος στο ΕΣΠΑ, θα πρέπει να υπάρξει παραχωρητήριο 
από το ∆ήµο. Για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση από το νοσοκοµείο ίσως θα 

υπάρχει και κάποια εµπλοκή στο Υπουργείου Οικονοµικών; 
 
Ίσως, δεν το ξέρω αυτό. 

 
Αυτή η εµπλοκή θα έχει θετική κατάληξης; 
 

Όχι δεν µπορεί να έχει αρνητική κατάληξη, θα είναι χρονοβόρος. 
 
Ο χώρος επηρεάζει την υποβολή της πρότασης; 
 

Μπορεί να επηρεάζει τη συµπλήρωση του τεχνικού δελτίου. Άµα φαίνεται µέσα 
στην απόφαση ότι παραχωρεί ο ∆ήµος Καλαµάτας αυτό το οικόπεδο και αν και 

εφόσον η Υγειονοµική Περιφέρεια παραχωρήσει το δικό της, πρέπει να περιµένει να 
τελεσιδικήσει η παραχώρηση της Υγειονοµικής Περιφέρειας η οποία µπορεί να χρειάζεται 
τυπικά και την έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών. 

 
. . . (δεν ακούγεται τι λέει). . .  εξέτασης του φακέλου να είναι κάπου στο 
Γενάρη – Φλεβάρη, µάλλον Φλεβάρη. 

 
Καταρχήν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανοίξει το ΕΣΠΑ τώρα, έχει βγει... 

 
∆ηλαδή τώρα πάει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου; 
 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Ε, βέβαια, ναι. Βέβαια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αυτό. 31/12. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Η υποβολή προτάσεων γίνεται µέχρι 31/12 και εφόσον δεν έχει κλείσει το 
πλαφόν του χρηµατοδοτικού. ∆ηλαδή για την πρωτοβάθµια να είναι 17.000.000. 

Αν έχουν υποβληθεί προτάσεις τέλος Νοεµβρίου που είναι 25.000.000 µπορεί να πει 
«σταµατάτε, δεν δέχοµαι άλλες προτάσεις ας µην έχει έρθει η 31/12». Εν πάση περιπτώσει 
εγώ δεν θεωρώ ότι θα συµβεί κάτι τέτοιο, αλλά µέχρι 31/12 βλέπω ότι είναι ένας χρόνος 
εφικτός που άµα τρέξουµε τα πράγµατα µπορεί να έχει ενταχθεί. 
Εγώ δεν έχω αντίρρηση, αν επιµένετε να γίνει έτσι, ας γίνει έτσι όπως θέλει ο κ. Κοσµόπουλος. 
Η καθυστέρηση αυτή µπορεί να συνεπάγεται. Απλώς εγώ θέτω των προβληµατισµό µου και 
επισηµαίνω αυτό το σηµείο ως σκοτεινό. 

 
Μπορώ να έχω το λόγο; 
 
Κε ∆ήµαρχε ορίστε. 
 
Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι θέλω να εκφράσω πρώτα απ’  όλα την εµπιστοσύνη 
µου στις κρατικές αρχές και στα υπουργεία. ∆εν είµαστε αντίπαλοι, είµαστε 

συνεργάτες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, βεβαίως ο καθένας βλέπει τα δικά του 
συµφέροντα αλλά όλα αυτά πρέπει να επικαλύπτονται από το γενικότερο συµφέρον. 

Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω επί της ουσίας είναι ότι η πρόταση η οποία γίνεται και από το 
∆.Σ. του νοσοκοµείου διότι υπάρχει απόφαση του ∆.Σ. του νοσοκοµείου και από τη 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Υγειονοµική Περιφέρεια, είναι πρόταση σωστή επί της ουσίας. Ένα κέντρο υγείας στα 
ανατολικά της πόλης εξυπηρετεί ευρύτερα, έχει ειπωθεί πολλές φορές και στο παρελθόν, 
λέγεται και τώρα, εξυπηρετεί την πόλη, τη δυτική πόλη και την ευρύτερη δυτική περιοχή της 
Καλαµάτας. Το δεύτερο εξυπηρετεί και το ∆ήµο Καλαµάτας, µας έχει παραχωρηθεί για 100 
χρόνια, δηλαδή για πάντα, ένας χώρος, να µας παραχωρηθεί και ο υπόλοιπος ώστε να 
µπορέσοµε να οργανώσοµε εκεί ένα διοικητικό κέντρο που να υπηρετεί πράγµατι το ∆ήµο και 
τις ανάγκες του, νοικιάζουµε συνεχώς κτήρια, δεν ξέρουµε που βρίσκονται οι υπάλληλοι, να µη 
µιλήσω επί της ουσίας, είναι ένα θέµα το οποίο νοµίζω ότι το ξέρετε κι εσείς το πρόβληµα το 
οποίο έχουµε για τη στέγαση των υπηρεσιών µας.  
 
Από κει και πέρα υπάρχουν κάποια ζητήµατα τα οποία είναι τυπικής φύσεως. Το γεγονός ότι το 
Μέτρο κλείνει στις 31/12, νοµίζω ότι είναι ικανός χρόνος για να ρυθµισθούν κάποια ζητήµατα. 
Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά µπορούµε να τα ξεπεράσουµε, η εισήγηση όπως κατατέθηκε 
από την υπηρεσία µας να γίνει αποδεκτή, να κατατεθεί στα πρακτικά και να στείλοµε ένα 
έγγραφο σύµφωνα µε την απόφασή µας αλλά στο διπλανό τραπέζι και ταυτοχρόνως να 
υπογράψοµε την παραχώρηση του συγκεκριµένου χώρου στη ∆ΙΠΕ και να µας δώσει 
συγχρόνως το υπόλοιπο του νοσοκοµείου. ∆εν είναι χρονοβόρα η διαδικασία επειδή θυµάµαι 
την πρώτη φάση, βεβαίως είχε δυσκολίες συνεννόησης και ευτυχώς που υπήρχε ο 
Αβραµόπουλος που ως δήµαρχος έλυσε το γόρδιο δεσµό αλλά θυµάµαι ότι δεν είναι τίποτα, 
ένα χαρτί υπογράφοµε εµείς και η Περιφέρεια. Τότε το υπογράψαµε και µε τον Αβραµόπουλο 
και µε την Περιφέρεια και µε το Νοσοκοµείο.  
 
Νοµίζω να αποδεχθούµε την πρόταση της υπηρεσίας όπως αυτή συµπληρώνεται από την 
πρόταση του κ. Κοσµόπουλου και να λήξει το θέµα. Ταυτοχρόνως να υπογραφούν αυτά τα 
δύο. Είναι πολύ σηµαντικό για την πόλη να έχει εκεί υγειονοµικό κέντρο και πολύ σηµαντικό 
για το ∆ήµο να το πάρει όλο. 

 
Αν µου επιτρέπετε κε Πρόεδρε µια παρατήρηση. 
Αν πάει κανείς στη Ζαχάρω, εδώ δίπλα, δεν έχει κάποιο αξιοθέατο, είχε το δάσος 

το οποίο κάηκε. Από τον οικιστικό της πλούτο το µόνο που µπορεί να δει και να εκπλαγεί 
κάποιος είναι το κέντρο υγείας που έγινε και εγκαινιάσαµε την προηγούµενη Κυριακή. Είναι το 
πολυτελέστερο κτήριο που έχω δει ποτέ µου. Τεράστιο κτήριο, αρτιότατο, τέλειας κατασκευής, 
τέλειας αρχιτεκτονικής. ∆εν έχω δει ποιο τέλειο κτήριο και δεν νοµίζω ότι υπάρχει υγειονοµική 
µονάδα στα Βαλκάνια σαν κι αυτό. Και συµπεριλαµβάνω µέσα και τις ιδιωτικές µονάδες των 
µεγάλων συγκροτηµάτων. Όταν λοιπόν η Ζαχάρω έχει τέτοιο πράγµα, εµείς δεν µπορούσαµε 
να στηριχθούµε στην παλιά καρδιολογική γιατί όπως και να το κάνει κανείς ότι λίφτινγκ και να 
κάνεις, λίφτινγκ θα είναι. Μία γυναίκα µεγάλης ηλικίας όσα λίφτινγκ και να κάνει τέτοια δεν 
µπορεί να γίνει, δηλαδή κοπέλα δεν µπορεί να γίνει. 

 
Τότε θα είχαµε γκρεµίσει όλη την αγορά. 

 
Κε Μπάκα; 

 
Το πρώτο ερώτηµα που τίθεται, αποχαρακτηρίζουµε ένα οικόπεδο το οποίο 
προοριζόταν για σχολείο. Καλώς; Καλώς γιατί σχολεία υπάρχουν στην 

περιοχή. Υπάρχει το 12ο δηµοτικό, υπάρχει το 18ο δηµοτικό, υπάρχουνε τα γυµνάσια – λύκεια 
εκεί στο σχολικό συγκρότηµα της Λακωνικής. Άρα δεν υφίσταται πρόβληµα. Ένα. 

∆εύτερον. Υπάρχουνε ανάγκες που πρέπει να καλυφθούνε; Ανάγκες που αντιµετωπίζουν 
κάτοικοι των δηµοτικών διαµερισµάτων Μάνης; Υπάρχουνε. Υπάρχουνε ανάγκες που 
αντιµετωπίζουνε κάτοικοι των βορειοανατολικών συνοικιών της πόλης; Υπάρχουνε, κυρίως των 
βορειοανατολικών συνοικιών. ∆ηλαδή Άγιος Σίδερης, φτωχογειτονιές τώρα, Παναγίτσα, Άγιος 
Κωνσταντίνος, Αγία Παρασκευή, Λακωνινής, Γιαννιτσάνικα, Φαρών, εκείνη όλη η περιοχή. 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Υπάρχουν συνάνθρωποί µας που δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στα εξωτερικά ιατρεία του 
νοσοκοµείου; Αρκετές περιπτώσεις έχουν σηµειωθεί. Με αυτό το κέντρο αντιµετωπίζουµε αυτά 
τα προβλήµατα; Βεβαίως. Του άλλου κρίνεται η ζωή του για λίγα δευτερόλεπτα. Αναµφίβολα. 
Αντί ο άλλος να φύγει από τη Βέργα ή από τις Μαντίνειες, να µην πάµε µέσα Μάνη, και να 
φτάσει που θέλει µισή ώρα, µισή ώρα θέλει να φτάσει εκεί πέρα, φτάνει κατευθείαν στο 
κέντρο υγείας αστικού τύπου, δηλαδή στα εξωτερικά ιατρεία της ανατολικής πόλης.  

Μια µένα κύριοι συνάδελφοι δεν πρέπει να µπούµε σε ψιλικατζίδικες λογικές δώστε µας για να 
σας δώσουµε. Εν πάση περιπτώσει 60 στρέµµατα έδωσε το Υπουργείο Υγείας. Θα γίνει και 
εκείνο. Μπορεί να µην γίνει τώρα να γίνει στη συνέχεια. Και να µην γίνει; Και λοιπόν δεν έγινε! 
Εµείς θα µπούµε στη λογική «δώστε µας για να σας παραχωρήσουµε αυτό το χώρο;» Εδώ 
έχουµε να κάνουµε µε την υγεία των συνδηµοτών µας, µε την υγεία συνανθρώπων µας, χαρά 
µας είναι να το παραχωρήσουµε γιατί πρόκειται για αγαθό σκοπό, χαρά µας είναι να 
ακούσουµε ότι αύριο εντάχθηκε σε ένα πρόγραµµα, χρηµατοδοτήθηκε και κατασκευάστηκε. 
Μη µπαίνουµε σε άλλες λογικές. Καλοδεχούµενο να γίνει και η ανταλλαγή και γρήγορα 
µάλιστα, αλλά να µην το βάζουµε ως προϋπόθεση πρώτα αυτό για να γίνει εκείνο. 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Ηλιόπουλος; 

 
Κε Πρόεδρε εγώ έχω µερικές αµφιβολίες σχετικά µε το χρόνο που 
γίνεται αυτή η κουβέντα γιατί. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Μη κάνετε διάλογο. Συνεχίστε κε Ηλιόπουλε. 
 
Μπορώ να πω µια κουβέντα; 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Μη κάνετε διάλογο. Κε Ηλιόπουλε συνεχίστε. 
 
Θα µου επιτρέψεις εσύ; Τότε γιατί µιλάς; 
 

Για να σε προστατεύω! 
 

Συνεχίστε κε Ηλιόπουλε! Μην κάνετε διάλογο! 
 
Μα δεν θέλω να µε προστατεύσεις. 
 

Συνεχίστε κε Ηλιόπουλε, συνεχίστε!  
 
Εντάξει, πες εσύ αυτά αλλά σου λέω.  .  .(δεν ακούγεται τι λέει). 
 

Μη κάνετε διάλογο! Συνεχίστε!  
 
Αν το είχε βάλει από το καλοκαίρι, γιατί δεν ήρθε µέσα στο καλοκαίρι 
τελικά; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
Τότε λοιπόν γιατί µιλάς; 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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28/8 συνεδρίασε το διοικητικό συµβούλιο στο Νοσοκοµείο. 
 
Άρα λοιπόν εγώ δεν τα ρίχνω στο ∆ήµο, τα ρίχνω στο Νοσοκοµείο και 
αν θέλεις και στην 6η Περιφερειακή ∆ιοίκηση που άφησε, ενώ το ΕΣΠΑ 

λήγει στις 31/12, το φέρνει στο παραπέντε. Και ρωτά και κάτι άλλο. Αν η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας αλλάξει και έχει άλλη άποψη, τι γίνεται; Γιατί δεν το φέρνατε τόσο καιρό; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η 6η 
Περιφέρεια ήθελε να το προχωρήσει, έπρεπε να το έχει αµέσως από 

τότε που είχε προκηρυχθεί το πρόγραµµα να έχει έρθει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εµείς δεν 
διαφωνούµε ότι πρέπει να γίνονται νοσοκοµεία αλλά κε Τσερώνη πρέπει να επανδρώνονται  
κιόλας γιατί αν πούµε για την Αµαλιάδα και έχει δύο γιατρούς, τα έχουν γράψει και οι 
εφηµερίδες. Μπορεί να είναι ωραία τα έπιπλα, ωραία τα κτήρια αλλά έχει δυο γιατρούς. Και 
κοιτάξτε εδώ πέρα στην Καλαµάτα να µεταφέρετε και κανέναν νοσοκόµο. Η ύπαρξη δηλαδή 
των κτηρίων λύνει το πρόβληµα κε Μπάκα; Όχι βέβαια!  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
Τότε γιατί µιλάς! 
 

Μην κάνετε διάλογο! Μη διακόπτετε! Συνεχίστε! 
 
100 φορές ο Υπουργός Υγείας έχει ανακοινώσει 5.000 και 5.000 
γιατρούς και νοσοκόµες και τελικά τι έκανε; Άρα λοιπόν. . . 

 
Κε Ηλιόπουλε! Στο θέµα σας παρακαλώ! 

 
Πήρατε αγροφύλακες. Άρα λοιπόν εµείς θα ψηφίσουµε «λευκό» για δυο 
λόγους. Θεωρούµε απαράδεκτο 10 µέρες προ των εκλογών να θέλει η 6η 

Περιφέρεια, δεν λέω για το ∆ήµο ο ∆ήµος καλά κάνει και το δίνει . . .(δεν ακούγεται τι λέει). . . 
αλλά έχουµε σοβαρές ενστάσεις για το προεκλογικό του θέµατος. ∆ηλαδή τι θέλει να . . . 
 
ΦΩΝΕΣ 

 
Μη διακόπτετε! Γιατί διακόπτετε; 

 
Υπάρχει θέµα αρχών και θέµα ηθικής το οποίο εσείς το έχετε ήδη 
καταρρακώσει. Υπάρχουν θέµατα ηθικής και θέµατα αρχής τα οποία αν 

θέλετε η Περιφέρεια και το Υπουργείο τα έχει καταρρακώσει. Γι’  αυτό εµείς δεν έχουµε καµία 
µα καµία αν θέλετε εµπιστοσύνη στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Έχει αφήσει το 
νοσοκοµείο έτσι. 

 
Εντάξει. Η πλειοψηφία «ναι», «λευκό» ο κ. Αλευράς. Κε Κοσµόπουλε το 
ψηφίζετε το θέµα; Ναι. Και ο κ. Τσερώνης; Ναι. 
 
Λοιπόν να πούµε τι ψηφίσαµε γιατί εγώ θα πάω να υπογράψω. Έτσι; Είπαµε το 
εξής στην εισήγηση. Απαραίτητο µέρος της εισήγησης είναι η πρόταση του κ. 

Κοσµόπουλου για ταυτόχρονη, για αλληλοπαραχώρηση. Βεβαίως θα πάει ένα έγγραφο το 
οποίο θα διευκολύνει τη σχετική διαδικασία και την ένταξη του έργου.  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω και στο εξής: Καταβάλλεται πολύ µεγάλη προσπάθεια από 
πλευράς ∆ήµου όχι µόνο να είναι έξω από τη διαπάλη η οποία γίνεται στην πατρίδα µας, την 
πολιτική διαπάλη, έλληνες είµαστε όλοι, αλλά προσπαθούµε µε κάθε τρόπο να τη 
διευκολύνουµε και σας βεβαιώνω γι’ αυτό, τηρούµε απαραίτητα την εκλογική διαδικασία και 
εκείνο το οποίο θέλω να παρακαλέσω εφόσον κάνουµε ∆ηµοτικά Συµβούλια να µην 
µετατραπούµε εδώ σε χώρο αλληλοσυγκρουόµενων πολιτικών αντιλήψεων διότι αν λέµε αυτά 
για τον κ. Αβραµόπουλο λέγω ως παράδειγµα τον οποίο εγώ τον έχω σαν ευεργέτη του ∆ήµου 
γι’ αυτά τα οποία έχει προσφέρει και αρχίζει η άλλη πλευρά και λέει ξέρω εγώ, τον 
προηγούµενο, δεν θα µπορούµε να συνεδριάσουµε. Επειδή πρέπει να κάνουµε ένα άλλο 
συµβούλιο ακόµα, ας τα αφήσουµε αυτά για άλλους χώρους και ας προχωρήσουµε τα 
δηµοτικά θέµατα εφόσον συµφωνούµε όλοι ότι είναι µία ενέργεια θετική.  

Σας βεβαιώνω γι’  αυτό, πριν από τις εκλογές έχω µιλήσει µε τον κ. Τσερώνη, έχω µιλήσει µε 
τον πρόεδρο του Νοσοκοµείου, έχω µιλήσει µε µέλη του ∆.Σ. σε ανύποπτο χρόνο και έχουν 
µάλιστα έρθει και έγγραφα και έχουν γίνει και δηλώσεις σε προεκλογικό χρόνο. Πράγµατι έτσι. 
∆εν έρχεται αυτό το θέµα και ούτε είναι αβάντα, το καταλαβαίνετε, πολιτική σε οποιοδήποτε 
επίπεδο. Πράγµατι µπορεί να έχοµε µια άλλη κυβέρνηση, µια άλλη πολιτική ηγεσία, ας 
αποφασίσει ότι νοµίζει ο ελληνικός λαός γι’  αυτό, αλλά αυτά είναι ζητήµατα τα οποία 
συνδέονται µε την υγεία, πρέπει να τρέχουν, υπάρχει συµπλήρωση, υπάρχει συνέχεια στο 
κυβερνητικό έργο, δεν είναι κάτι προεκλογικό ή να επηρεάσουν οτιδήποτε. Ας κρατήσουµε εδώ 
µέσα τους τόνους τους χαµηλούς γιατί δεν µπορούµε να συνεδριάζουµε, είναι δύσκολα τα 
πράγµατα. 

 
Ακούστε την πρότασή µου. Εάν και εφόσον δεν ενταχθεί σε κάποιο 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, να 

επιστραφεί στο ∆ήµο. Να µην την πατήσουµε στην προκειµένη περίπτωση. Να βάλουµε αυτή 
την προϋπόθεση. Γιατί την ώρα και τη στιγµή που παραχωρείς ένα οικόπεδο, εάν αυτό. . .  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Αφού γίνεται η ανταλλαγή. 
 
Η πρόταση συµφέρει το ∆ήµο και την υγεία. Μη το συζητάµε. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τις παραπάνω εισηγήσεις, την πρόταση του κ. Κοσµόπουλου, τις διατάξεις του άρθρου 185 
παρ. 2 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),  µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας 
δηµοτικών συµβούλων µειοψηφούντων των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης 
¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 
I. Εγκρίνει την τροποποίηση του Ο.Τ. 1259  του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 

Καλαµάτας και την παραχώρηση έκτασης 7.510,58 τ.µ. στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Καλαµάτας για τη δηµιουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, µε την 
προϋπόθεση της ταυτόχρονης παραχώρησης στο ∆ήµο Καλαµάτας του 
υπολοίπου της έκτασης µετά των κτιρίων του Παλαιού Νοσοκοµείου Καλαµάτας, 
σύµφωνα µε τις εισηγήσεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας που καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Η ανωτέρω τροποποίηση προκαλεί δαπάνη σε βάρος του δηµοτικού 
προϋπολογισµού που θα καλυφθεί από τον κωδικό 40.7421.06.    

 
II. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 

 

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. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  
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 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 12 Οκτωβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


