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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  14/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ  408/2019 

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 8η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην  

αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος της οδού Αθηνών 99, στο ισόγειο του Α’ 

κτιρίου (νέο Δημαρχείο) συνέρχεται στην 14η/2019 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 33674/2-8-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η 

οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Μπουζιάνης Παύλος, 

Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση 

στην υπ’ αριθμ. 405 απόφαση), 4) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 5) Βεργόπουλος Δημήτριος,      

6) Γεωργακίλας Κων/νος, 7) Δημόπουλος Δημήτριος, 8) Δούζης Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Καντζιλιέρη  Χριστίνα – Ελευθερία, 12) Καραγιάννης 

Ανδρέας, 13) Λιάππα Χρυσή, 14) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 15) Μαρινάκης Σαράντος, 

16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 

Αναστασία, 19) Μπούχαλης Δημήτριος, 20) Νιάρχος Αναστάσιος,  21) Οικονομάκος Δημήτριος, 

22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 24) Φάβας Γεώργιος, 25) Φαββατάς 

Δημήτριος  (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 376 απόφαση) και 26) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλούπης Παναγιώτης,   

2) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 3) Βγενής Χαράλαμπος, 4) Βεργινάδη Μαρία, 5) Βουτσής 

Γεώργιος, 6) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 7) Γυφτέας Ηλίας, 8) Δημητρούλιας Γεώργιος,          

9) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 10) Καρβέλης Γεώργιος, 11) Κουτίβας Ηλίας, 12) Μπεχράκης 

Σταμάτης, 13) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 14) Ντίντα Παναγιώτα και 15) Οικονομάκου Μαρία.  

 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 

αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων:   

1) Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία,  η  οποία  παραβρίσκεται στη συνεδρίαση και  

2) Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  



Συνεδρίαση : 14/2019     Πέμπτη  08 / 08 / 2019                        ΑΠΟΦΑΣΗ  408/2019 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  2 

 Όλοι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι  των Συμβουλίων  των  Τοπικών Κοινοτήτων: 

1) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 2) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και       

3) Αρφαρών κ. Φέστας Κων/νος, 

ενώ  δεν  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  Κοινοτήτων:  

1) Μικρομάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος, 2) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος 

Παναγιώτης, 3) Θουρίας κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος, 4) Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης,             

5) Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος, 6) Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος, 7) Αριοχωρίου κ. 

Σκούρας Παναγιώτης, 8) Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος, 9) Λεΐκων κ. Τσαούσης 

Αθανάσιος, 10) Άμφειας κ. Φαββατάς Γεώργιος και  11)  Άνθειας κ. Φλέσσας Δημήτριος. 

 Όλοι οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βρομόβρυσης    

κ. Αλιφέρης Κων/νος, 2) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 3) Αρτεμισίας κ.  Διονυσόπουλος 

Παναγιώτης, 4) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός, 5) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος 

και 6) Σταματινού κα Μπούρα Ελένη,    

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νέδουσας κ. 

Βαρελάς Αριστείδης, 2) Αγρίλου κ. Κάργας Γεώργιος, 3) Πηδήματος κ. Κάργας Γεώργιος,  

4) Ασπροπουλιάς  κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος, 5) Αγίου Φλώρου κ. Κουρνέτας Θεόδωρος, 

6)  Άμμου κ. Μανωλόπουλος Ιωάννης, 7) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 8) Πολιανής 

κ. Μουτσιούλας Ιωάννης, 9) Βελανιδιάς κ. Μπαρούνης Γεώργιος, 10) Ανεμόμυλου κ. 

Μυλωνάς Νικόλαος, 11) Αλαγονίας κ. Ροβολής Αναστάσιος και 12) Αλωνίων κ. 

Χριστόπουλος Βασίλειος. 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέμα που το Σώμα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

 

 Ψήφισμα κατά της τροποποίησης του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». 
 
Για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί στο Προεδρείο, στην αρχή της συνεδρίασης, σχέδιο 
ψηφίσματος από την δημοτική παράταξη «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», το οποίο 
διαβάζεται από τον Πρόεδρο του Σώματος και έχει ως εξής : 
 

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, 8/8/2019  

Καθόλη την διάρκεια της δημοτικής περιόδου, η δημοτική μας παράταξη «Ανοιχτός Δήμος - 

Ενεργοί Πολίτες» από τη θέση ευθύνης της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

διακηρύτταμε συνεχώς την πίστη μας σε ένα εκλογικό σύστημα αντιπροσωπευτικότερης 

εκπροσώπησης, με σύνθεση απόψεων και συνεργασιών προς την κατεύθυνση της 

αποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων και της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου 

μας.  

Εξαρχής υποστηρίξαμε ενεργά την απλή αναλογική που προέβλεπε ο νόμος «Κλεισθένης», 

προχωρήσαμε σε διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης των συμπολιτών μας και ανθρώπων 

της αυτοδιοίκησης από όλη τη Μεσσηνία. Ως δημοτική παράταξη συμμετείχαμε μάλιστα με 

προτάσεις στην τελική του διαμόρφωση.  

Δυστυχώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση και με πρόσχημα 

την υποτιθέμενη ακυβερνησία στους Δήμους και τις Περιφέρειες, γινόμαστε μάρτυρες 

αλλοίωσης έως πλήρους κατάργησης της φιλοσοφίας της συναίνεσης και συνεργασίας που 

θα έπρεπε να διαπνέει τη διοίκηση των Ο.Τ.Α.  

Επί της ουσίας: 

1. Πραξικοπηματικά υποβαθμίζεται ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον κύριες 

αρμοδιότητές του για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων θα μεταβιβάζονται στην 

οικονομική επιτροπή του Δήμου.  

2. Στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας καθώς και στα νομικά πρόσωπα 

επιβάλλεται δημαρχιακή πλειοψηφία δυσανάλογη της βούλησης των πολιτών, όπως αυτή 

εκφράστηκε στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου.  

3. Φαλκιδεύεται η συνεργασία μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων που προέβλεπε ο 

Κλεισθένης και μετατρέπεται σε σύμπραξη χωρίς δυνατότητα ανάκλησης με περιορισμό 

της αυτοτέλειας των παρατάξεων.  

4. Στα Κοινοτικά συμβούλια και τον πρόεδρο επιφυλάσσεται καθαρά διακοσμητικός ρόλος, 

σε αντίθεση με τον «Κλεισθένη» που προέβλεπε αποκεντρωμένη διαχείριση βασικών 

έργων τοπικής κλίμακας.  

Συνεπώς, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την αυθαίρετη κατάργηση ενός νόμου που δεν 

πρόλαβε ούτε καν να εφαρμοστεί και θεωρούμε ότι οι νέες διατάξεις στη διοίκηση των 

Δήμων αποτελούν ευθεία ανάμιξη στην τοπική αυτοδιοίκηση που αλλοιώνει την ετυμηγορία 

των πολιτών στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές.  

 
 
και όπου τοποθετούμενος ο κ. Μάκαρης αναφέρει τα εξής: 
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Νομίζω ότι πρέπει οι Δημοτικές Παρατάξεις να λάβουν θέση επί αυτού του 
ψηφίσματος γιατί οι αλλαγές οι οποίες γίνονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

μας φέρνουν πίσω και μάλιστα όχι μόνο καταργούν τον «Κλεισθένη» αλλά δημιουργούν και 
καταστάσεις πολύ χειρότερες από την προηγούμενη κατάσταση. Οπότε καλό είναι να 
τοποθετηθούν οι δημοτικές παρατάξεις. Εμείς συνοπτικά είχαμε πει ότι υποβαθμίζεται ο 
ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού κάποια θέματα πηγαίνουν στην Οικονομική 
Επιτροπή, στις Επιτροπές και στα Νομικά Πρόσωπα επιβάλλεται μια δημαρχιακή πλειοψηφία 
δυσανάλογη με την απόφαση του Καλαματιανού λαού και, επίσης, φαλκιδεύεται η 
συνεργασία μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, γιατί μετατρέπεται η συνεργασία σε 
σύμπραξη, χωρίς τη δυνατότητα ανάκλησης.  
Και το τελευταίο, τα Κοινοτικά Συμβούλια. Ουσιαστικά υποβαθμίζεται πάρα πολύ ο ρόλος 
τους και δεν μπορούν να διαχειριστούν τον προϋπολογισμό όπως προέβλεπε ο 
«Κλεισθένης», τον προϋπολογισμό για τα έργα του χωριού τους.  

 
 
 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναφορικά έχει ως εξής:  

 
Εμείς καταθέσαμε το συγκεκριμένο ψήφισμα, αιτιολογήσαμε πλήρως το 
συγκεκριμένο ψήφισμα και καλούμε τις Δημοτικές Παρατάξεις να τοποθετηθούν 

επί αυτού του ψηφίσματος και αν θέλουν μπορούμε να το τροποποιήσουμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε, κ. Δήμαρχε;  

 
Εγώ έχω τοποθετηθεί από την αρχή και πριν από τις εκλογές για το 
συγκεκριμένο θέμα. Όσο και αν φαίνεται ότι η απλή αναλογική, είτε στις 

δημοτικές ή στις περιφερειακές ή στις εθνικές εκλογές είναι το πιο δίκαιο και το πιο 
αντικειμενικό σύστημα, τελικά δεν είναι έτσι. Αποδείχθηκε απ’ την πρακτική και στη Γαλλία και 
στην Ιταλία και σε άλλες χώρες ότι οδηγεί σε ομηρία ουσιαστικά τις μεγάλες παρατάξεις και 
παρεμποδίζει την κυβερνησιμότητα.  

Η ομηρία είναι ό,τι πιο αντιδημοκρατικό μπορεί να υπάρξει. Ήμουν βέβαιος ότι δεν μπορεί να 
προχωρήσει η σχετική διαδικασία. Σας μεταφέρω και την άποψη των 13 περιφερειαρχών της 
χώρας ότι συμφωνούν με την τροποποίηση του νόμου και την κατάργηση ουσιαστικά της 
απλής αναλογικής.  

Ακούω διάφορα επιχειρήματα. Όλα αυτά είναι σεβαστά, ασφαλώς σε μία κοινωνία 
παραδεισένια όπου όλα αυτά τα οποία λέμε ισχύουν. Σε μία κοινωνία όμως, όπως είναι η δική 
μας και κάθε κοινωνία, όπου τα κομματικά συμφέροντα κυρίως αλλά και τα κάθε είδους άλλα 
συμφέροντα κυριαρχούν κατά τις συζητήσεις και όχι η λογική και το κυρίαρχο δημόσιο 
συμφέρον, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν τέτοιες διαδικασίες. Για τον 
παράδεισο ενδεχομένως η απλή αναλογική με αγγέλους και καλούς και τέλειους ανθρώπους θα 
μπορούσε να προχωρήσει.  

Χαίρομαι για το γεγονός και στηρίζω την προσπάθεια η οποία γίνεται για την κυβερνησιμότητα 
των δήμων και των περιφερειών και εύχομαι και ελπίζω και σε εθνικό επίπεδο να παρθούν 
εκείνες οι αποφάσεις με την τροποποίηση του συντάγματος ώστε να καθιερωθεί παγίως η 
κυβερνησιμότητα της χώρας.  

Αυτή είναι η άποψη όλων των περιφερειαρχών, όπως άκουσα σε μία σύσκεψη στο Υπουργείο 
Εσωτερικών.  

Κοιτάξτε, εγώ τώρα με το νόμο έλαβα ένα ποσοστό, να είμαι λίγο πιο πρακτικός, 54% περίπου. 
Δεν μπορεί να διοικηθεί η Περιφέρεια, είναι σαφές αυτό, με το πλαίσιο το θεσμικό το οποίο 
έχομε. Προφανέστατα δεν μπορεί να γίνει και με τους Δήμους. Αφήστε που είχαμε 
τραγελαφικές καταστάσεις. Σε Κοινότητες, ας πούμε, να μην μπορεί να εκλέξει ο πρώτος ή ο 
δεύτερος συνδυασμός και να εκλέγει ο τρίτος ή ο τέταρτος. Δεν θα μπορούσε.  

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ή το άλλο με τα τεχνικά προγράμματα των Κοινοτήτων. Δεν πρόλαβαν να τελειώσουν οι 
εκλογές και είχαμε και τους υποδημάρχους σε Κοινότητες, σε Δήμους και δω και από κει. Να 
έχουν λέει και τεχνικό πρόγραμμα. Ποιος θα το φτιάξει; Και διαχείριση πόρων. Με ποιο ταμείο; 
Εδώ δεν έχουμε υπαλλήλους για να μπορέσουμε να πορευτούμε.  

Κοιτάξτε, τώρα εμένα μου λέει «πήρες από το λαό 54% αλλά πρόσεξε, πρέπει να βρεις και τον 
τρόπο να μπορέσεις να κυβερνήσεις στην Περιφέρεια και να προχωρήσεις τα θέματα». Δεν 
γίνονται αυτά. Με το νόμο της ενισχυμένης αναλογικής η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν 
ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν οι μισές Περιφέρειες και οι μισοί Δήμοι της χώρας ήσαν διαφόρων 
παρατάξεων. Ξέρετε ποιο είναι το ζητούμενο; Μπορούμε να πορευτούμε με τη λογική και με το 
συμφέρον μας, ανεξάρτητα τα όποια κομματικά συμφέροντα κεντρικά, να πούμε σ’ αυτά 
συμφωνούμε και να τα προχωρήσουμε; Να λύσουμε τα μεγάλα θέματα και να τα βλέπουμε 
κάτω απ’ την οπτική της λογικής και όχι του κομματικού συμφέροντος; Όπως είναι τα 
σκουπίδια ως παράδειγμα ή άλλα ζητήματα. Αύριο θα έρθει ο ΕΝΦΙΑ. Πώς θα τον 
διαχειριστούμε εννοώ σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης;  

Εγώ κοιτάξτε, μπορεί να είμαι Περιφερειάρχης, ως Δήμαρχος σκέπτομαι και πάντα έχω στο 
μυαλό μου το θέμα αυτό, δηλαδή της πορείας της Αυτοδιοίκησης γιατί η πραγματική 
Αυτοδιοίκηση είναι η πρωτοβάθμια. Η Περιφέρεια είναι μισό Κράτος ουσιαστικά και από κει 
πρέπει να ξεκινήσουμε και αυτή να στηρίξουμε.  

Δεν παρεμποδίζει κανείς κανέναν να φτάσουμε σε συγκλίσεις και σε συνεργασίες. Αλίμονο. 
Αλλά πρέπει να κυβερνηθεί αυτός ο τόπος, είτε σε επίπεδο Δήμου, είτε σε επίπεδο 
Περιφέρειας, είτε σε επίπεδο Κράτους. Είναι πολιτική η διαφωνία μας. Αλίμονο. Δεν είναι ούτε 
προσωπική η διαφωνία, είναι απολύτως πολιτική και αυτή η πλευρά από δω αλλά πιστεύω και 
άλλες πολιτικές δυνάμεις σ’ αυτό τον τόπο στηρίζουν, προτάσσουν την κυβερνησιμότητα 
έναντι ενός διαλόγου και μιας κουβέντας η οποία θα είναι ατέρμονη, έτσι έχει αποδειχθεί με 
την απλή αναλογική. Αφήστε τι άλλα γίνονται με συμφωνίες, με συνεννοήσεις και με το ένα 
και με το άλλο. Αυτή είναι η δική μου θέση.   

Ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτή στηρίζω και προφανώς στηρίζω και την κυβέρνηση στη 
συγκεκριμένη επιλογή και σε άλλες και χαίρομαι γι’ αυτό.  

Ευχαριστώ πολύ.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονομάκο; Κύριε Νιάρχο, θέλετε να μιλήσετε;  

 
Θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε το 10% του χρόνου που μίλησε ο κ. 
Περιφερειάρχης, αναλογικά, σύμφωνα με το αποτέλεσμα των εκλογών.  

Να πούμε και εμείς δυο λόγια γι’ αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει η καινούργια κυβέρνηση στη 
Βουλή, που είναι συνέχεια των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, δηλαδή του «Καποδίστρια», του 
«Καλλικράτη» και του «Κλεισθένη», όπου ο στόχος αυτών των μεταρρυθμίσεων ποιος ήτανε; 
Να μετατρέψουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Τοπική Διοίκηση, να το κάνουν, δηλαδή, ένα 
χρήσιμο εργαλείο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής. Που την κυβερνητική πολιτική την 
γνωρίσαμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τα αλλεπάλληλα μνημόνια, με την αλλεπάλληλη 
φορολογία και με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι πολύ γνωστά.  

Και πέρα από το εκλογικό σύστημα δυστυχώς συμφωνείτε σε όλα τα υπόλοιπα που έφερε ο 
«Κλεισθένης» και στο κύριο ζήτημα που συμφωνείτε είναι αυτό, που ποια ήταν η κύρια 
επιδίωξη του «Κλεισθένη»; Τα έσοδα των Δήμων να αντλούνται από τις τσέπες των δημοτών 
και επικουρικά να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση.  

Τι άλλο έφερε ο «Κλεισθένης» και οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις; Οι κοινωνικές υπηρεσίες 
των δήμων μετατράπηκαν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, δηλαδή έχουμε εμπορευματοποίηση 
των πάντων.  

Και εμείς λέμε ότι καμία ακυβερνησία δεν επρόκειτο να υπάρξει και με τον νόμο του 
«Κλεισθένη», γιατί οι μνημονιακοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί έχουν όλες τις απαραίτητες 
δικλείδες και πρώτα και κύρια το Οικονομικό Παρατηρητήριο για να εφαρμόζονται.  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τι κάνει; Δίνει πλασματική 
πλειοψηφία στις Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων, τους δίνει αρμοδιότητες που έχει το 
Δημοτικό Συμβούλιο και αν διαβάσαμε καλά τους δίνει και τη δυνατότητα να διαγράφουν χρέη 
μέχρι 150.000 ευρώ. Και θα θέλαμε εδώ πέρα τώρα να αναρωτηθούν ορισμένοι της 
πλειοψηφίας τι λέγανε όταν πριν από ένα χρόνο φέρναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να 
διαγράφουν, να έχουν τη δυνατότητα οι Δήμοι να διαγράφουν μέχρι 500 ευρώ, που είναι ένα 
ποσό που αφορά τις λαϊκές οικογένειες. Δεν πιστεύω χρέη μέχρι 150.000 ευρώ να αφορούν 
κάποιους εργαζόμενους. Και έρχεται αυτό εδώ και το κάνει.  

Τι άλλο; Αρνείται σε οποιαδήποτε παράταξη να καταψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα και τον 
προϋπολογισμό. Λέει για να έχετε δικαίωμα να το βάλετε σε ψηφοφορία, θα πρέπει να έχει 
εγκριθεί από τις αρμόδιες Αρχές, δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να καταψηφίσουμε αυτό. 

Και τελευταία παρατήρηση, αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος για την ακυβερνησία και έφερε για 
παράδειγμα την Ιταλία και τη Γαλλία που έχουν λέει απλή αναλογική γιατί… 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχαν, είχαν. 

 
Ναι. 
…δεν έχει σχέση το εκλογικό σύστημα τώρα με την κυβερνησιμότητα και 

οτιδήποτε άλλο, είναι αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, ήτανε στα G7 παλιότερα, στους 
G20 σήμερα, στις 20 πλουσιότερες χώρες του κόσμου και η Ελλάδα που είχε ένα σύστημα 
πλειοψηφικό και είχε κυβερνήσεις αυτοδύναμες επτώχευσε, κ. Δήμαρχε, όπως επανειλημμένα 
έχετε πει.  

Άρα δεν είναι το ζήτημα το εκλογικό σύστημα, το ζήτημα είναι η πολιτική η οποία εφαρμόζεται. 
Γι’ αυτό εμείς θα ψηφίζαμε ένα ψήφισμα που καταδικάζει και τις κύριες επιδιώξεις του 
«Κλεισθένη».  
Θα ψηφίσουμε Λευκό.  

 
Κύριε Χριστόπουλε;  

 
Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι και η ώρα προχωρημένη, πιστεύω ότι 
πραγματικά τα τελευταία χρόνια μετά τη μεταπολίτευση έγιναν μεγάλες 

αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από τον Πρόεδρο επαίτη του κρατικού Νομάρχη που 
πήγανε με τη σφραγίδα στην τσέπη προκειμένου να πάρει ένα μικρό εργάκι φτάσαμε στην 
κατεύθυνση της Αυτοδιοίκησης. Δεν είπα ότι υπάρχει Αυτοδιοίκηση αλλά υπάρχουνε βήματα 
τολμηρά που έγιναν και με τον «Καλλικράτη» και με τον «Κλεισθένη» σ’ αυτή την κατεύθυνση.  

Τώρα στο συγκεκριμένο. Ανεξάρτητα τις όποιες ενστάσεις είχαμε στην καθιέρωση του 
συστήματος των εκλογών από την προηγούμενη κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν το θεσμικό 
πλαίσιο που έβαζε δημιουργούσε κάποια προβλήματα που τα είχαμε επισημάνει ως Δημοτική 
Παράταξη και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα υπάρχουν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά 
την…, οι εκλογές όμως έγιναν με αυτό το συγκεκριμένο εκλογικό νόμο, έγιναν με βάση αυτό 
το εκλογικό θεσμικό πλαίσιο.  

Οι πολίτες επέλεξαν έχοντας πάντα στο νου τους αυτό. Οι παρατάξεις κατέβηκαν σ’ αυτή την 
κατεύθυνση. Η συγκρότηση των ψηφοδελτίων έγινε μ’ αυτή τη λογική. Και έρχεται ξαφνικά η 
κυβέρνηση πραξικοπηματικά, αμέσως ένα μήνα μετά τις εκλογές και λέει, χωρίς να δοκιμαστεί 
στην πράξη, άστο, ρε παιδί μου, να δοκιμαστεί και ένα μήνα, να δούμε αν τα Χριστούγεννα 
δεν υπάρχει προϋπολογισμός ναι. Δεν δοκιμάστηκε, δεν άφησε τις τοπικές κοινωνίες και τα 
Τοπικά Συμβούλια, τις Δημοτικές Παρατάξεις… Γιατί, η Δημοτική Παράταξη η δική μας 
«Καλαμάτα Μπροστά» δεν θέλει το καλό του Δήμου Καλαμάτας; Γιατί, λοιπόν, δεν αφήνει να 
δοκιμαστεί στο πεδίο της αντιπαράθεσης, της διαφορετικής αντίληψης, προκειμένου να 
συνδιαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο στην κατεύθυνση συναντίληψης και 
επίλυσης των τοπικών ζητημάτων;  

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Είναι, λοιπόν, βέβαιο ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης άλλο σκοπό προσπαθεί να πετύχει: Τον 
πλήρη έλεγχο των Δήμων και των Περιφερειών.  

Επομένως, διαφωνούμε, όπως και διαφωνούμε σε κάποια σημεία του Ψηφίσματος, θεωρούμε 
θετικό πρώτα-πρώτα ότι έβαλε τη σύμπραξη των παρατάξεων. Αυτά ότι ή παπάς παπάς ή 
ζευγάς ζευγάς. Δεν μπορεί μέσα και έξω. Και το είδαμε και σε τοπικό επίπεδο να γίνεται αυτό. 
Δεν μπορεί να υπάρχει, άμα οι παρατάξεις συμφωνήσουνε πέρνα στη συμπολίτευση αδερφέ ή 
αν η πλειοψηφία των μελών μιας παράταξης συμφωνήσει πέρνα στη συμπολίτευση. Δεν 
μπορεί να είσαι Αντιδήμαρχος και να το παίζεις και αντιπολίτευση. 

Επομένως, το τρίτο σημείο που κατεβάζει ο συνάδελφος ο Μάκαρης, εγώ διαφωνώ. Και η 
παράταξή μας και εγώ προσωπικά. Ψηφίζουμε Λευκό στο Ψήφισμα, βάζοντας τις παραπάνω 
ενστάσεις που ανέφερα.  

 
Ευχαριστούμε.  
Κύριε Σταματόπουλε, θέλετε να τοποθετηθείτε και εσείς;  

 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εντελώς συμπληρωματικά σε αυτά…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με ποια παράταξη είστε τώρα; Ανεξάρτητος.  
 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα είμαι ανεξάρτητος και ξέρετε…   

 
Τώρα είναι το παλιό, τώρα είμαστε με τις εκλογές τις παλιές του 2014, με 
αξιωματική αντιπολίτευση τον κ. Μάκαρη. 

 
Όχι, δεν έχουμε να πούμε κάτι στον Μανώλη.  
Λοιπόν, ακούστε, εντελώς συμπληρωματικά σ’ αυτά τα οποία ανέφερε ο 

Γιάννης ο Χριστόπουλος με τον οποίον ταυτίζομαι σχεδόν απόλυτα, εκείνο το οποίο θέλω να 
πω συμπληρωματικά είναι ότι από τον κ. Δήμαρχο ακούσαμε τουλάχιστον την επίκληση της 
διεθνούς εμπειρίας, ότι δήθεν, δηλαδή, δεν έχει λειτουργήσει στην πράξη η απλή αναλογική. 
Επικαλέστηκε την εμπειρία άλλων κρατών.   

Από την ίδια την κυβέρνηση, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην αιτιολογική έκθεση του 
Νόμου, δεν υπάρχει καμία, νομίζω, τέτοια αναφορά, ούτε στον Τύπο έπεσε στην αντίληψή μου 
να υπάρχει τέτοιου είδους αναφορά για έλλειψη κυβερνησιμότητας σε άλλα κράτη, όπως θα 
έλεγα θετικά το παρουσιάζει ο κ. Δήμαρχος απ’ τη δική του την πλευρά. 

Εκείνο όμως το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτό το οποίο είναι το κυρίαρχο όργανο 
του Δήμου, το κυρίαρχο συλλογικό όργανο διαχρονικά από συστάσεως ελληνικού κράτους, το 
Δημοτικό Συμβούλιο, φαίνεται να υποβαθμίζεται σε ένα υποδεέστερο όργανο οποιασδήποτε 
άλλης Επιτροπής του Δήμου και ιδίως της Οικονομικής, όπως φαίνεται με τις ενισχυμένες 
αρμοδιότητες και φοβούμαι ότι θα μετατραπούμε εδώ, να το πω έτσι, σε αναφορές και 
εκθέσεις ιδεών, αυτό για το οποίο, δηλαδή, ο κ. Δήμαρχος μέμφεται την απλή αναλογική, 
δηλαδή ότι θα συζητούσαμε ατέρμονα και δεν θα λαμβάναμε ποτέ αποφάσεις.  

Τώρα θα συζητούμε πάλι ατέρμονα χωρίς να έχουμε δικαίωμα να λάβουμε αποφάσεις αφού θα 
μας έχει αφαιρεθεί αυτό το δικαίωμα και θα έχει εκχωρηθεί σε ένα υποδεέστερο όργανο όπως 
είναι αυτό της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Ε, αυτό νομίζω το οποίο έχει συμβεί τώρα είναι εντελώς, θα μπορούσα να το ονομάσω, 
πραξικοπηματικό, υπάρχει μια διείσδυση στη λειτουργία των παρατάξεων και του Δημοτικού 
Συμβουλίου όπως διαμορφώθηκε στις τελευταίες εκλογές, διότι αυτή η διαμόρφωση επήλθε με 
βάση το νόμο του «Κλεισθένη», ο οποίος έβαλε τους όρους και τις παραμέτρους της 
λειτουργίας μας και τώρα ενώ αυτή η διαδικασία βαίνει σε μια ολοκλήρωση με τη συγκρότηση 
των νέων Δημοτικών Συμβουλίων, αυτή διακόπτεται βίαια με μια νομοθετική παρέμβαση η 
οποία είναι αμφίβολης -να το πω έτσι- δημοκρατικότητας και αποτελεσματικότητας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Να μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα, στα καλά επιχειρήματα που ακούω.  
Θα είχε μία λογική η απλή αναλογική του «Κλεισθένη» εάν δεν προέβλεπε 

δεύτερη Κυριακή. Τίποτα. Απλή αναλογική, μία Κυριακή και με έμμεση εκλογή να εκλέγεται ο 
Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης. Να πάνε οι παρατάξεις να τον εκλέξουν. Θα είχε αυτό λογική, 
ενδεχομένως να οδηγούσε και σε προγραμματική σύγκλιση. Τι ρόλο θα παίζω εγώ με 54%, με 
τον «Κλεισθένη»; Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σε ποιον θα είμαι υποκείμενος; Δηλαδή εμένα 
δεν με ψήφισε ο λαός ή τον Δήμαρχο εδώ, δεν τον ψήφισε; Γιατί τον ψήφισε; Θα είχε έννοια 
αν δεν πηγαίναμε σε δεύτερη Κυριακή και γινόταν έμμεση εκλογή του Δημάρχου και του 
Περιφερειάρχη, κύριοι. Πρώτον αυτό.  
Και δεύτερον: Ποτέ μέχρι τώρα στην Αυτοδιοίκηση ο κυρίαρχος ρόλος δεν ήταν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι είναι. Είχε κάποιες συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες το Δημοτικό Συμβούλιο τις οποίες ασκούσε, αλλά στη συνέχεια η άσκηση, η 
υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου γινόταν από διοικητικά όργανα. 
Δηλαδή είχε δυνατότητα ποτέ παράταξη εδώ να φέρει τεχνικό πρόγραμμα; Σας λέω ως 
παράδειγμα. Είχε δυνατότητα ποτέ να φέρει προϋπολογισμό;  

Αν θέλουμε, λοιπόν, να μιλάμε για απλή αναλογική ας το τελειώνουμε. Δεν χρειαζόταν η 
δεύτερη Κυριακή, να βγάλουμε Δημάρχους και Περιφερειάρχες. Να πηγαίνουν οι παρατάξεις να 
συγκλίνουν και στο κυρίαρχο πρόσωπο ή να μην έχουν κυρίαρχο πρόσωπο. Να έχουν τον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ή να μην έχουν τίποτα, όπως στην ΕΦΕ που δεν έχουν 
Πρόεδρο. Ξέρω ’γώ, τι μπορεί να σκέπτεται ο καθένας;  

Λοιπόν, έχουμε τη δική μας λογική που είναι εντελώς διαφορετική. Και να σας πω και κάτι; 
Νομιμοποιείται η κυβέρνηση διότι πριν απ’ τις εκλογές η κυβέρνηση πήρε 40%. Πριν από τις 
εκλογές είπε: Πρώτο θέμα, η κατάργηση του «Κλεισθένη», πρώτο θέμα αυτό. Αλλά εν πάση 
περιπτώσει να δούμε πώς θα πάμε, πεδίο για συνεργασία υπάρχει. Και τι είναι ο Δήμαρχος ή ο 
Περιφερειάρχης; Δεν θέλουν να συνεργαστούν; Αλίμονο. Μπορούν να λειτουργήσουν 
Περιφερειακά Συμβούλια και Δημοτικά Συμβούλια χωρίς στοιχειώδη συνεργασία; Εδώ είμαστε 
για να προχωρήσουμε. Αλλά ήταν έλλειμμα του «Κλεισθένη», αν πίστευε στην απλή αναλογική 
να μην έκανε δεύτερο γύρο και δεύτερη Κυριακή. Εξελέγησαν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να…, 
γιατί στο Δήμαρχο απευθύνεται ο κόσμος, πρέπει να κυβερνήσουν, …(δεν ακούγεται)… είναι 
κύριο θέμα. Γιατί εκλεγήκαμε τότε, ρε παιδιά;  

Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γεωργακίλα.  

 
Εγώ ήθελα να πω σ’ αυτό όσον αφορά τη δεύτερη Κυριακή που επικαλείται ως 
ένσταση για την απλή αναλογική. Η δεύτερη Κυριακή έδινε τη δυνατότητα και 

στους πολίτες, στους δημότες, να αναδείξουνε με την κρίση τους ποιον προτείνουν ως 
ικανότητα για τη σύνθεση όλων των παρατάξεων στη βάση των προβλημάτων. Να συνθέσουν. 
Συντονιστής θα ήτανε ο Δήμαρχος τελικά σ’ αυτό. Εάν αυτό όμως…  

 
Κώστα, εμένα αν μου προτείνανε, ας πούμε, εγώ δεν είμαι κατάλληλος γι’ αυτή 
τη δουλειά. Αν με ρωτάγανε αν είμαι κατάλληλος θα έλεγα όχι, είμαι 

ακατάλληλος.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Μεταξύ των δύο, ναι εντάξει. 
Τώρα το πρόβλημα είναι όμως ότι εντάσσεται σε διαφορετική φιλοσοφία αυτό 

που πάει να γίνει τώρα. Είναι αν δεχόμαστε πραγματικά τη συλλογική συμμετοχή των δημοτών 
ή αν δεν την δεχόμαστε και θέλουμε να επιβάλλουμε δια της δημαρχοκεντρικής κατεύθυνσης 
τις απαιτήσεις των από πάνω. Εκεί διαφωνούμε και εγώ είμαι Υπέρ του Ψηφίσματος.  
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ:  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η ζωή θα δείξει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σταματόπουλε, τι ψηφίσατε εσείς;  

 
Είμαστε Υπέρ του Ψηφίσματος με την ένσταση που έχει βάλει ο κ. 
Χριστόπουλος στο 3.  

 
¨Υπέρ¨. 
Και η πλειοψηφία ¨Κατά¨; Είναι κάποιος απ’ την πλειοψηφία που ψηφίζει…; Η 

πλειοψηφία τι ψηφίζει; Κύριε Ηλιόπουλε, ψηφίζετε ¨Κατά¨; ¨Κατά¨.  
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το 
οποίο 

 ΥΠΕΡ της έκδοσης του ψηφίσματος τάσσονται οι κ.κ. Μάκαρης, Γεωργακίλας & 
Σταματόπουλος,  

 ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και  

 ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 

κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι     
 

Δεν κάνει αποδεκτό το αίτημα της  δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» περί έκδοσης ψηφίσματος κατά της τροποποίησης του 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μπουζιάνης Παύλος  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης  

  2. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  3. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  4. Γεωργακίλας Κων/νος 

  5. Δημόπουλος Δημήτριος  

  6. Δούζης Ιωάννης 

  7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  8. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  9. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία  

  10. Καραγιάννης Ανδρέας  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  11. Λιάππα Χρυσή 

  12. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  13. Μαρινάκης Σαράντος  

  14. Μπάκας Ιωάννης 

  15. Μπασακίδης Νικόλαος  

  16. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία 

  17. Μπούχαλης Δημήτριος  

  18. Νιάρχος Αναστάσιος  

  19. Οικονομάκος Δημήτριος  

  20. Πολίτης Δημήτριος  

  21. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  22. Φάβας Γεώργιος 

  23. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 23 Αυγούστου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

 

 

  


