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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  20/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ  530/2019 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην  
«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο της οδού Αριστομένους 28, 
συνέρχεται στην 20η/2019  συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την με αριθμ. πρωτ. 48951/23-10-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) Αθανασόπουλος 
Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 8) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 9) Γκλεγκλέ Ελένη (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 531 απόφαση), 10) Δούβας Ιωάννης, 11) Δρούγας Παντελής, 12) Ζαφειρόπουλος 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 531 απόφαση), 13) Κανάκης Βασίλειος, 14) Καραγιάννης 
Ανδρέας, 15) Κλάδης Παύλος, 16) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 17) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 18) 
Κουκούτσης Δημήτριος, 19) Λιάππας Λεωνίδας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 531 απόφαση), 
20) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 21) Μαλαπάνη Μαρία, 22) Μαρινάκης Σαράντος, 23) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 24) Μπάκας Δημήτριος,  25) Μπάκας Ιωάννης, 26) Μπαρούνη 
Μαρία, 27) Μπασακίδης Νικόλαος, 28) Μπεχράκης Σταμάτης, 29) Νιάρχος Αναστάσιος, 30) 
Οικονομάκος Δημήτριος, 31) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 531 απόφαση), 
32) Σκοπετέας Αναστάσιος, 33) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 34) Σωφρονάς Γεώργιος,  35) 
Τζαμουράνης Βασίλειος,  36)  Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 37) Φάβας Γεώργιος, 38) Φαββατάς 
Δημήτριος και 39) Χριστόπουλος Ιωάννης.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Λαζαρίδης Γεώργιος και 2) 
Χειλάς Παναγιώτης. 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων: 1) Βέργας κ. Κουρεντζής 
Γεώργιος και 2) Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης.   

 Δεν παραβρίσκονται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μ. Μαντίνειας κ. Σπίνος 
Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Ευάγγελος.  

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση και λήψη απόφασης περί  

έκδοσης ή μη του ψηφίσματος με τίτλο: 

 

 Ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών των Δήμων και συμπαράστασης 
στον αγώνα της ΠΟΕ-ΟΤΑ 

 
μετά από γραπτή πρόταση – σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε στην αρχή της συνεδρίασης ο 
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ κ. Μάκαρης και 
η οποία έχει ως εξής: 
 

 
 
 
 

23/10/2019 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, υπερασπιζόμενο τον αυτονόητα δημόσιο χαρακτήρα 

των κοινωφελών υπηρεσιών των Δήμων, την σταθερή και απαραίτητη χρηματοδότηση από 

την κεντρική διοίκηση και την αναγκαιότητα επαρκούς στελέχωσης μόνιμου προσωπικού με 

πλήρη εργασιακά δικαιώματα, αξιώνει την απόσυρση του άρθρου 179 που περιλαμβάνεται 

στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τον τίτλο "Επενδύω στην 

Ελλάδα και άλλες διατάξεις" . Το συγκεκριμένο άρθρο, εφόσον αποτελέσει νόμο του κράτους, 

αναμένεται ότι θα οδηγήσει ουσιαστικά και άνευ περιορισμών στην σταδιακή και μετέπειτα 

εξ ολοκλήρου ιδιωτικοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών όπως η συλλογή και η μεταφορά 

στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών,  η καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων και 

δημοτικών κτηρίων, η συντήρηση χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού κ.α. .  

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα της ΠΟΕ -ΟΤΑ, και 

δεσμεύεται ότι και στην περίπτωση που ψηφιστεί το εν λόγω άρθρο δεν πρόκειται να το 

ενεργοποιήσει, και πως θα κινηθεί σύμφωνα με το πνεύμα όσων ορίζονται στο άρθρο 61 του 

ν. 3979/2011, με το οποίο καθορίζεται με σαφήνεια το περιεχόμενο υπηρεσιών, η διάρκεια 

και η περιοχή εντός της οποίας αυτές παρέχονται.   

 

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

 
Πάμε στο δεύτερο Ψήφισμα, του «Ανοιχτού Δήμου – Ενεργοί Πολίτες». 
Αναφέρεται, όπως σας διάβασα, στην ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών, να μην 

υπάρχει ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών του Δήμου.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Είπαμε ότι δεν είναι μόνο η ιδιωτικοποίηση των Δημοτικών Υπηρεσιών…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το διάβασα όλο, κ. Μάκαρη.  

 
Ναι, να πούμε μόνο ότι συμπαραστεκόμαστε και στο δίκαιο αγώνα των 
εργαζομένων της ΠΟΕ ΟΤΑ και δεσμευόμαστε ότι επειδή έχει ψηφιστεί το εν λόγω 

άρθρο, δεν πρόκειται να το ενεργοποιήσουμε. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία όλων αυτών που 
είπαμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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ΦΑΒΑΣ: Μακάρι να μπορούσαμε να προσλάβουμε παιδιά…(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Τζαμουράνης θέλει να τοποθετηθεί.  

 
Εμείς θα συνταχθούμε Υπέρ του Ψηφίσματος, με την επισήμανση όμως 
κυρίως ως προς το δεύτερο σκέλος, ότι η διάταξη αυτή νομίζω ότι 

περιλαμβάνεται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε.  
Κατά συνέπειαν, να δεσμευτούμε ότι δεν θα δώσουμε κατ’ αποκλειστικότητα πλέον τις 
δημοτικές αυτές ανταποδοτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες,  διότι εδώ που τα λέμε  και σήμερα 
μέρος  των  υπηρεσιών αυτών ήδη  υλοποιούνται από ιδιώτες  και  δεν μπορεί  ίσως να γίνει 
και διαφορετικά. Όμως  σε  κάθε  περίπτωση  θα πρέπει να  συνταχθούμε με την άποψη ότι 
δεν θα πρέπει ολοκληρωτικά και αποκλειστικά αυτές οι Υπηρεσίες να περάσουνε σε ιδιωτικά 
χέρια.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Οικονομάκου.  

 
Λοιπόν, πραγματικά μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε όλο και 
περισσότερους, να προσλαμβάνουμε όλο και περισσότερους εργαζόμενους. 

Όπως ξέρετε δεν γίνονται πλέον προσλήψεις. Και όπως είπε και ο κ. Τζαμουράνης, εδώ και 
πολλά χρόνια δεχόμαστε, υπάρχουν συνεργεία που καθαρίζουν και το Δημαρχείο και τους 
χώρους γενικά και τις υπηρεσίες μας.  
Άρα το έχουμε κατά κάποιο τρόπο… 
 
ΦΩΝΗ: Υιοθετήσει. 

 
…υιοθετήσει, ακριβώς και όπως καταλαβαίνετε είμαστε και υπόλογοι στους 
καλαματιανούς, σε όλους αυτούς τους δημότες οι οποίοι θέλουν τις 

υπηρεσίες μας και που πληρώνουν, έτσι;  
Οπότε Κατά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αλειφέρη.  

 
Εγώ, αγαπητοί συνάδελφοι, αδυνατώ να εξηγήσω τον όρο 
¨ιδιωτικοποίηση¨ που επικαλείται ο κ. Μάκαρης στο Ψήφισμά του. 

Εγώ εξ όσων γνωρίζω και ας μου επιβεβαιώσει και ο κ. Σταματόπουλος εδώ ο συνάδελφος 
δικηγόρος, ιδιωτικοποίηση σημαίνει ότι δίνω τα μέσα, υποχρεωτικά έρχεται ένας νόμος που 
παρέχει τα μέσα, τις εγκαταστάσεις, δηλαδή, παίρνει τα απορριμματοφόρα μας, παίρνει τον 
εξοπλισμό μας, αν μιλάμε για την καθαριότητα, και το δίνει σε κάποιον ιδιώτη.  

Εδώ δεν προβλέπει κανένας νόμος κάτι τέτοιο. Ένα λεπτό. Το να εκτελώ την υπηρεσία μου, να 
εκτελώ την υπηρεσία μου, ιδιαίτερα όταν δεν έχω προσωπικό και θα ’ρθω και σ’ αυτό, όταν 
δεν έχω προσωπικό με σύμβαση έργου ή με σύμβαση εργασίας, ό,τι προβλέπει η νομοθεσία 
μας, νομίζω ότι είναι κάτι που προβλέπεται εδώ και πάρα-πάρα πολλά χρόνια και γίνεται κατά 
κόρον απ’ όλους τους δήμους, ιδιαίτερα από τους δήμους που δεν έχουν επαρκές ανθρώπινο 
δυναμικό να υπηρετήσει και να εκτελέσει τις υπηρεσίες.  
Άρα, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά και τι είναι αυτό που μας καλείτε σήμερα να 
ψηφίσουμε, να θέσουμε εδώ στο Ψήφισμα. Ασφαλώς τα μέσα και τις εγκαταστάσεις του ο 
Δήμος δεν τις ιδιωτικοποιεί, δεν τις δίνει σε κάποιον ιδιώτη. Παραμένουν δημοτικά μέσα και 
δημοτικές εγκαταστάσεις.  

Τώρα, από κει και μετά, είναι γνωστό ότι με τα μνημόνια έχει επιβληθεί και στους δήμους και 
στο ελληνικό δημόσιο η υποχρέωση να μην έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε προσλήψεις 
πέραν των προσλήψεων που ήδη εγκρίνονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, είτε σε 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου.  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  
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Είμαι ασφαλώς υπέρ στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες φυσικά που χρειάζεται 
να υπάρχει και μια εμπειρία του μονίμου προσωπικού και αυτό θα πρέπει να το επιδιώξουμε. 
Άλλωστε τώρα νομίζω άκουσα εδώ από τον κύριο συνάδελφο και το ακούω και το διαβάζω ότι 
θα γίνει η ορκωμοσία των προσληφθέντων απ’ την 3Κ απ’ την προκήρυξη σε σχέση με τις 
ανταποδοτικές υπηρεσίες. 

Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, το τι θεωρείτε εσείς ιδιωτικοποίηση και το τι θέλετε να λέτε σε σχέση 
με το Ψήφισμα, εγώ δεν μπορώ να το ακολουθήσω. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή 
υπάρχει ιδιωτικοποίηση με το να βρούμε τον εργολάβο που μας κόβει τα κλαδιά, γιατί εγώ από 
ό,τι ακούω όλες αυτές οι υπηρεσίες εκτελούνται με συμβάσεις με εργολαβίες.  
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Ναι, ναι, αυτό που λέω. 
 
ΦΑΒΑΣ: Δεν παραχωρείται ...(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Ωραία. Εσείς... 
 
ΦΑΒΑΣ: Προς Θεού. Ιδιωτικοποίηση σημαίνει ...(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ιδιωτικοποίηση σημαίνει παραχώρηση των μέσων και των 
εγκαταστάσεών μου. Εντάξει; 

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

 
Λοιπόν, σας παρακαλώ, μην παίρνετε αυθαίρετα το λόγο.  
Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. 
 
Πρώτα-πρώτα αυτό το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που πέρασε ουσιαστικά μας λέει 
για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισμού. Μα 

Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου υλοποιούνται από ιδιώτες αυτή τη στιγμή άλλωστε. Δεν 
υπάρχει άλλος τρόπος, είναι μονόδρομος. 

Καθαριότητας, όσο αφορά την Καθαριότητα, η Καθαριότητα για να δουλέψει απαιτείται, 
χρειάζεται να έχει 81 οδηγούς - χειριστές - εργάτες. Αυτή τη στιγμή έχει 59. Παρόλα αυτά 
άντεξε τα δύσκολα χρόνια που είχε έλλειψη προσωπικού, τεράστια έλλειψη προσωπικού και 
δεν πήγαμε σε κανένα βήμα ιδιωτικοποίησης. Και πριν μπορούσαμε να φέρουμε το θέμα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, απλά χρειαζότανε το σύνολο των συμβούλων, ενώ τώρα  απαιτείται απλή 
πλειοψηφία. Αυτή είναι η διαφορά μόνο. 

Οπότε η Καθαριότητα δεν ιδιωτικοποιείται, δεν έχει λόγο να ιδιωτικοποιηθεί, άλλωστε αύριο θα 
ορκιστούν, θα έρθει μάλλον για δουλειά για πρώτη φορά η κατηγορία 3Κ, οπότε θα έχουμε τα 
άτομα που απαιτείται για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας.  

Δεν έχουμε λόγο, λοιπόν, να πάρουμε απόφαση υπέρ του Ψηφίσματος που προτείνετε διότι 
δεν υπάρχει και ζήτημα. Και έτσι είμαστε Κατά. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Οικονομάκος. 

 
Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο που ήρθε τώρα σαν κεραυνός εν αιθρία στο 
αναπτυξιακό. Είναι μία πολιτική η οποία έχει αρχίσει απ’ το 2005 και μετά, 

κυρίως με τα μνημόνια, η οποία έλεγε ότι μια σειρά από υπηρεσίες των δήμων πρέπει να 
ιδιωτικοποιηθούν. Και όντως ισχύει αυτό ότι όντως μια σειρά και εδώ και αλλού γίνονται με 
ιδιώτες, μικρούς ή μεγάλους σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι η Φυλή αλλά δεν είναι... δεν 
άλλαξε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια από καμία κυβέρνηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  
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Τώρα όμως αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να κάνει ακόμα με πιο εύκολους όρους να δοθεί η 
ιδιωτικοποίηση του πρασίνου, της αποκομιδής κτλ., έχει κάνει ένα βήμα ακόμα. Αυτό κάνει 
αυτό το νομοσχέδιο.  

Και τώρα τα διάφορα που λέμε ότι «θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο προσωπικό, θα θέλαμε 
να έχουμε μόνιμο προσωπικό», κάποιοι τα ψήφισαν αυτά τα πράγματα, κάποιοι ήτανε στη 
Βουλή όλα αυτά τα χρόνια, κάποιοι συμφώνησαν στα μνημόνια και δεν ήτανε αφηρημένοι, 
ήτανε συγκεκριμένες παρατάξεις και συγκεκριμένες δυνάμεις. Δεν μπορούμε από τη μία να τις 
υποστηρίζουμε και απ’ την άλλη να φοράμε άλλο προσωπείο. Λοιπόν, είναι υποκριτικό αυτό. 
«Είμαστε μ’ αυτό το δρόμο και μ’ αυτόν θα συνεχίσουμε», αυτό πρέπει να λέτε και όχι να 
κρύβεστε πίσω από λόγια φιλολαϊκά. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Φαββατάς ως Πρόεδρος και στην ΑΔΕΔΥ κιόλας. 

 
Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά είναι αδιανόητο να κατανοήσω ότι δημοτικοί 
σύμβουλοι δεν υπερασπίζονται τις δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου. Πράγματι 

υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα τα οποία δίνονται στους ιδιώτες. Έπρεπε να έχουμε 
αντιδράσει σε αυτά τα πράγματα, αλλά όμως τώρα ξεπουλιέται, ξεπουλιούνται οι υπηρεσίες. 

Να θυμηθούμε λίγο ότι ιδιώτης ήταν αυτός που έπαιρνε τα σκουπίδια απ’ το Δήμο Καλαμάτας 
και τα πήγαινε και τα έχωνε. Να τα θυμηθούμε λίγο αυτά. Να θυμηθούμε λίγο ότι ιδιώτες είναι 
εκεί που δουλεύουν και δεν πληρώνουν τους εργαζόμενους. Ότι δεν έχουμε συνθήκες 
εργασίας. 

Όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν και να είμαστε πιο προσεκτικοί σ’ αυτά που λέμε εδώ 
πέρα. Και να υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα των Υπηρεσιών και να παλέψουμε να 
γίνουνε προσλήψεις αντί να παλεύουμε να ξεπουλιούνται όλα στον ιδιωτικό τομέα ο οποίος 
δουλεύει με αυτές τις συνθήκες που δουλεύει. 

 
Να ολοκληρώσουμε. Ελάτε κ. Κουκούτση. 

 
Αυτά όλα αποφασίζονται από την κεντρική πολιτική εξουσία, απ’ το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πλην την ξεκάθαρη θέση που έχει 

κατά του καπιταλισμού το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το 6 - 7% - 8 - 5 - πόσο είναι (;) το 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τα υπόλοιπα κόμματα είναι, δρουν κάτω από τη σκέπη του 
καπιταλισμού. Πρέπει να το αποδεχτούμε, να το ασπαστούμε για να προχωρήσουμε με τα 
δεδομένα και την ψήφο του Ελληνικού λαού. Το 95% των Ελλήνων θέλουν καπιταλισμό. Όλα 
τα κόμματα αυτά. Και δρουν με αυτούς τους όρους. Οπότε εντελώς δημοκρατικά πρέπει να 
σταθούμε δίπλα τους. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σταματόπουλος. 

 
Ο νόμος απεικονίζει, αντικατοπτρίζει την επικρατούσα πολιτική 
κατάσταση, είναι φανερό αυτό. Εγώ εκείνο... θα σταθώ μόνο στο 

αυτοδιοικητικό κομμάτι. Για να μην απαξιωθούν οι συγκεκριμένες ανταποδοτικές υπηρεσίες του 
Δήμου θα πρέπει να γίνεται και ορθή, εξορθολογισμένη διαχείριση από την εκάστοτε Δημοτική 
Αρχή. Και τι εννοώ; Ότι οι άνθρωποι αυτοί που θα προσληφθούν αύριο – μεθαύριο με την 3Κ 
ή όσοι άλλοι υπηρετούν σ’ αυτές τις υπηρεσίες, θα πρέπει να αξιοποιούνται γι’ αυτές και μόνο 
τις υπηρεσίες. Να μην γίνονται, δηλαδή, να το πω έτσι, ρουσφετολογικές μετακινήσεις σε πιο 
εύκολες και θέσεις οι οποίες είναι μέσα στο Δήμο και μετατοπίζουν το προσωπικό από το χώρο 
στον οποίον θα πρέπει να δουλεύει, σ’ αυτές, δηλαδή, τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, και να τον 
πηγαίνουν σε χώρους που είναι πιο βατοί και πιο εύκολοι για την εργασία. 

Επομένως, μπαίνει για εμένα, για την παράταξή μας μπαίνει ένα ζήτημα και διαχείρισης αυτού 
του προσωπικού από τη Δημοτική Αρχή, που θα πρέπει να είναι  τέτοια η διαχείριση ώστε να 
μην απαξιώνονται δια της αποψιλώσεώς τους οι συγκεκριμένες ανταποδοτικές υπηρεσίες. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Μπεχράκης και τελειώνουμε.  

 
Το πρώτο θέμα που μπαίνει είναι ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να 
σκεφτόμαστε μόνο για το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας. Απαντώ στον κ. 

Δήμαρχο που λέει: «Εμείς έχουμε προσωπικό, δεν θα κάνουμε ποτέ χρήση αυτού του νόμου». 
Εμείς προσπαθούμε σαν Δημοτικά Συμβούλια να περιγράψουμε έναν χώρο για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Και εδώ μιλάμε για το σκληρό πυρήνα των υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης που είναι η συλλογή, όχι η διαχείριση των σκουπιδιών, η συλλογή των 
σκουπιδιών. Με αυτό το νόμο δίνεται η δυνατότητα να πάμε σε εργολάβους. Δηλαδή να λέμε 
τα Γιαννιτσάνικα θα μαζευτεί από έναν εργολάβο τάδε. Καταλαβαίνετε… 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Αν το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αλλά εμείς, αυτό είπα, κ. Δήμαρχε, ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο για το 
δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο ή με τη δέσμευση που δίνετε εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι 
«εγώ δεν θα το κάνω χρήση», αλλά πρέπει σαν συλλογικός νους σε όλη τη χώρα το 
προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να σκεφτεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί 
Δήμαρχος χωρίς τις υπηρεσίες καθαριότητας είναι χωρίς εξουσία. Ούτε μια εκδήλωση δεν 
μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να δράσεις, ο Δήμος σου να έχει οντότητα. Θα είσαι, δηλαδή, 
στον αέρα. 

Θα είσαι δέσμιος κάθε φορά κάποιων εργολάβων και κάποιων... Και μάλιστα είναι ένα έργο 
όπως το εστιάζουμε έτσι συγκεκριμένα, το οποίο είναι μεγάλης κλίμακας που προσφέρει 
μεγάλη εξοικονόμηση στους πολίτες. Σας θυμίζω ότι παλιά υπήρχε... 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δυο κουβέντες. Υπήρχε παλιά... 
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Σας παρακαλώ. Είμαι Πρόεδρος εγώ. Λοιπόν, προχωράμε στην ψηφοφορία.  

Ελάτε βρε παιδιά. Κανονικά λέει: ολιγόλεπτη τοποθέτηση των παρατάξεων. Ναι, 
μόνο οι επικεφαλής έπρεπε να μιλήσουν. 

Λοιπόν η «Δημιουργική Πρωτοβουλία»; Κατά. 

 
Συγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, δυο λεπτάκια να μιλήσουμε γιατί ειπώθηκαν κάποια 
πράγματα, εμείς φέραμε το Ψήφισμα. Λοιπόν, αντί να ζητούμε... 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα Μανώλη σε κοίταζα συνέχεια και δεν… τώρα λες... 

 
Λοιπόν, θα είχαμε τελειώσει, ρε παιδιά. Δηλαδή, τόσο πολύ σας πειράζει; 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ, κ. Μάκαρη, έπρεπε να μιλήσεις την ώρα που έπρεπε. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Μία πρόταση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν χρειάζεται τίποτε. Λοιπόν, σε παρακαλώ. 

 
Αντί να ζητάμε μόνιμες και σταθερές εργασίες στο Δήμο, ανεχόμαστε αυτή την 
κατάσταση. 

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ψηφοφορία. Να μην καταχωρείται τίποτε στα πρακτικά. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Εντάξει, λες και κάτι έγινε. 

 
Παρακαλώ. Η «Δημιουργική Πρωτοβουλία» ¨Κατά¨.  
«Καλαμάτα Μπροστά»; ¨Ναι¨.  

«Πρότυπος Δήμος»; 
 
Εμείς θα ψηφίσουμε Υπέρ του Ψηφίσματος με τις παρατηρήσεις που κάναμε 
και με το ότι θα πρέπει αυτές οι ουσιαστικές λειτουργίες της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, κατά το δυνατόν, να εκτελούνται από μόνιμους υπαλλήλους και 
συμπληρωματικά από τις ιδιωτικές εταιρείες. 

 
Λοιπόν «Καλαμάτα Ξεκινάμε»; ¨Κατά¨.  
«Πρωτεύουσα Δύναμη»; 

 
Κατά, γιατί δεν είναι ιδιωτικοποίηση αυτό που περιλαμβάνει το 
νομοσχέδιο. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν «Ανοιχτός Δήμος»; ¨Υπέρ¨. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Υπέρ γιατί είναι ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι τα ίδια. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Εντάξει. Ναι, αφήνετε όλους να μιλήσουν…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη ψηφοφορία μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη ψήφο μας. 

 
Ναι, δεν καταλάβατε. Εσείς αφήνετε όλους να μιλήσουν, να πούνε και να 
αιτιολογήσουν... 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, «Ανοιχτός Δήμος»; 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι. Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα Τόπος Ζωής»;  
 
ΚΟΥΖΗ: Ναι, με τις επισημάνσεις του κ. Τζαμουράνη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  «Λαϊκή Συσπείρωση»; 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα - Πόλη Ενωμένη»; 
 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κατά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Ανεξάρτητη Συμμαχία»; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλάδης Παύλος; 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ: 
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ΚΛΑΔΗΣ: Κατά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, δεν πέρασε το Ψήφισμα, γιατί είναι 20 ΚΑΤΑ και 19 ΥΠΕΡ.  
 
 
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 τάσσονται 19 δημοτικοί σύμβουλοι, ήτοι  οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών 
παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ», «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ  
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ», «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» & 
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» και  

 ΚΑΤΑ τάσσονται 20 δημοτικοί σύμβουλοι, ήτοι οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δημοτικών παρατάξεων  «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ», «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ» & 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» και ο κ. Κλάδης, 

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 ιδιωτικοποίησης 
υπηρεσιών των Δήμων και συμπαράστασης στον αγώνα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, 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 

Πολίτης Δημήτριος   1. Αγγελή Μαρία 

  2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος) 

  3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη 

  5. Αναστασόπουλος Χρήστος 

  6. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  7. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  8. Γκλεγκλέ Ελένη 

  9. Δούβας Ιωάννης 

  10. Δρούγας Παντελής 

  11. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  12. Κανάκης Βασίλειος 

  13. Καραγιάννης Ανδρέας 

  14. Κλάδης Παύλος 
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  15. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  16. Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

  17. Κουκούτσης Δημήτριος 

  18. Λιάππας Λεωνίδας 

  19. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος 

  20. Μαλαπάνη Μαρία 

  21. Μαρινάκης Σαράντος 

  22. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  23. Μπάκας Δημήτριος 

  24. Μπάκας Ιωάννης 

  25. Μπαρούνη Μαρία 

  26. Μπασακίδης Νικόλαος 

  27. Μπεχράκης Σταμάτης 

  28. Νιάρχος Αναστάσιος 

  29. Οικονομάκος Δημήτριος 

  30. Οικονομάκου Μαρία 

  31. Σκοπετέας Αναστάσιος 

  32. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  33. Σωφρονάς Γεώργιος 

  34. Τζαμουράνης Βασίλειος  

  35. Τσαπόγας Κωνσταντίνος  

  36. Φάβας Γεώργιος 

  37. Φαββατάς Δημήτριος 

  38. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 12 Νοεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

 


