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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17/2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 464/2019
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην
«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο της οδού Αριστομένους 28,
συνέρχεται στην 17η/2019 συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά
την με αριθμ. πρωτ. 41565/13-9-2019 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) 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, 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) Φάβας Γεώργιος,
35) Φαββατάς Δημήτριος, 36) Χειλάς Παναγιώτης και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης.
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αγγελής Αναστάσιος
(Τάσος), 2) Λαζαρίδης Γεώργιος, 3) Τζαμουράνης Βασίλειος και 4) Τσαπόγας Κωνσταντίνος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που
αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες:
 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 1) Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης, 2)
Αρφαρών κ. Ματθαίος Αριστοτέλης, 3) Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης Σωτήριος, 4) Βέργας
κ. Κουρεντζής Γεώργιος, 5) Θουρίας κ. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, 6) Καλαμάτας κ.
Λύρας Παναγιώτης, 7) Λεΐκων κ. Τσαούσης Ιωάννης και 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής
Παναγιώτης, οι οποίοι παραβρίσκονται στη συνεδρίαση,
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 1) Αντικαλάμου
κ. Βεργόπουλος Δημήτριος, 2) Άριος κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος και 3) Πλατέος κ.
Μαρούλης Σπυρίδων.
 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, ο οποίος παραβρίσκεται στη
συνεδρίαση,
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 1) Αλωνίων κ. Χριστόπουλος
Βασίλειος, 2) Ανεμόμυλου κ. Μυλωνάς Νικόλαος, 3) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής
Γεώργιος και 4) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος.
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 το ..ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο :
Ψήφισμα κατά των τροποποιήσεων του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ).
Για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί στο Προεδρείο, στην αρχή της συνεδρίασης, επιστολή
για έκδοση ψηφίσματος από την δημοτική παράταξη «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»,
η οποία διαβάζεται από τον Πρόεδρο του Σώματος και έχει ως εξής :
«Οι τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές διεξήχθησαν με βάση τις διατάξεις του νόμου
4555/18 (Κλεισθένης). Μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και ενώ δεν είχαν ακόμα
εγκατασταθεί οι νέες Δημοτικές Αρχές η κυβέρνηση προχώρησε στην αλλαγή του
νομοθετικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ψηφίζοντας το νόμο 4623/2019 ο οποίος
άλλαξε άρδην μια σειρά από διατάξεις οι οποίες:
Α. Αλλοιώνουν (εκ των υστέρων) το εκλογικό αποτέλεσμα, δίνοντας δοτές πλειοψηφίες 60%
στην παράταξη Δημάρχου στις Επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας, δημιουργώντας έτσι
πλειοψηφίες διαφορετικές απ’ το εκλογικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα υπαρκτές δημοτικές
παρατάξεις: να καταργείται η συμμετοχή τους.
Β. Διαμορφώνει στην ουσία πλειοψηφικές διοικήσεις σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου
δίνοντας στην παράταξη του Δημάρχου το 60% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά τη γνώμη μας:
Πρώτον, οι παραπάνω διατάξεις είναι αντισυνταγματικές καθότι δημιουργούν διαφορετικά
δεδομένα και συνθήκες απ’ το εκλογικό αποτέλεσμα και το πλαίσιο στο οποίο αυτές
διεξήχθησαν και
Δεύτερο αφορούν κατοχυρωμένα συνταγματικά δημοκρατικά δικαιώματα.
Με βάση τα παραπάνω καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει την αντίθεσή του στο
Νόμο 4623/2019 και να ζητήσει την κατάργησή του».

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έχουμε και ένα δεύτερο Ψήφισμα, βέβαια δεν είναι σχέδιο ψηφίσματος
όπως έχει έρθει, θέλετε να το φτιάξετε και να το φέρετε στην επόμενη
συνεδρίαση;
ΜΑΚΑΡΗΣ: Μα είναι σχέδιο.
Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει την αντίθεσή του στο νόμο
4623/2019 και να ζητήσει την κατάργηση του νόμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επ’ αυτού, σας παρακαλώ, ολιγόλεπτη τοποθέτηση.
ΜΑΚΑΡΗΣ: Εγώ νομίζω επειδή έχουνε τοποθετηθεί οι παρατάξεις, γνωρίζουμε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα ήθελα να ήταν ένα πιο καλό σχέδιο, δεν είναι αυτό σχέδιο ψηφίσματος.
Τέλος πάντων.
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ΜΑΚΑΡΗΣ: Εντάξει, τότε να βάλουμε και μία επικεφαλίδα «Ψήφισμα», το βάζουμε το
Ψήφισμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη, εντάξει, το διάβασα. Θέλετε να το διαβάσω, πάλι;
ΜΑΚΑΡΗΣ: Έχει κατατεθεί ανάλογο και σε άλλα Δημοτικά Συμβούλια, για να σου δώσω να
καταλάβεις, οπότε δεν πρωτοτυπούμε εκεί πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ναι, να μην μακρηγορούμε.
Μια ολιγόλεπτη τοποθέτηση προβλέπει ο Κανονισμός, παρακαλώ έχετε να πείτε
τίποτα; Το διάβασα, έτσι; Θυμάστε τι λέει.
Λοιπόν, ο «Πρότυπος Δήμος»; Θέλει να κάνει τοποθέτηση επ’ αυτού του Ψηφίσματος;
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Νομίζω έχουμε τοποθετηθεί και στην Οικονομική Επιτροπή κλπ. και πιστεύω ότι
τα Ψηφίσματα δεν έχουν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει κανένας άλλος να μιλήσει; Και θα κλείσει ο κ. Δήμαρχος.
ΜΑΚΑΡΗΣ: Κατευθείαν ψηφοφορία, ψηφοφορία.
Ποιος είναι ¨Κατά¨; Ποιος είναι κατά για να ξέρουμε τι γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θα μιλήσει ο κ. Κουκούτσης και θα κλείσουμε με τον κ. Δήμαρχο.
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Είναι δεδομένο ότι ένας εκτρωματικός νόμος όπως ήταν ο ¨Κλεισθένης¨, θα
έφερνε εκτρωματικές αναθεωρήσεις. Αυτό εδώ συμβαίνει. Πλέον προχωράμε
με το μη χείρον βέλτιστον. Τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συγνώμη, κ. Οικονομάκο.
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Δεν με είδατε, γιατί είδατε από κει. Δυο λεπτά.
Λοιπόν, και ο προηγούμενος ο νόμος που είχαμε του ¨Κλεισθένη¨ και ο
τωρινός νόμος είχανε και οι δύο τρομερά προβλήματα λειτουργίας, δημοκρατίας μέσα στα
Δημοτικά Συμβούλια, αλλά το κύριο και η ουσία και ιδιαίτερα ο τελευταίος είναι πραγματικά σε
πολύ άσχημη μορφή και είναι…, όλα του τα πήγε χειρότερα, όλα ήταν πιο αντιδημοκρατικά
από τον προηγούμενο. Αλλά η ουσία που πρέπει να κουβεντιάσουμε και για το νόμο του
¨Καποδίστρια¨ αλλά και για του ¨Κλεισθένη¨ και για όλους αυτούς είναι πρώτον:
χρηματοδότηση στους Δήμους. Άλλαξε κάτι; Δεν άλλαξε όλα αυτά τα χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει
και με την τωρινή κυβέρνηση: Υποστελέχωση των Δήμων. Άλλαξε κάτι; Δεν άλλαξε:
Υποχρηματοδότηση.
Λοιπόν, αυτά τα βασικά δεν πρόκειται να αλλάξουν και το να μένουμε σε ορισμένες
λεπτομέρειες δεν είναι εκεί το ζήτημά μας. Π.χ. το νόμο της απλής αναλογικής τον χάλασε από
την αρχή ο προηγούμενος νόμος όταν άφηνε το δεύτερο γύρο και την ψηφοφορία για το
όνομα του Δημάρχου. Από κει και μετά υπήρχε διαστρέβλωση της απλής αναλογικής. Δεν ήταν
αυτό απλή αναλογική. Επειδή πολλοί λένε για την απλή αναλογική και το πρόβλημα, εδώ,
ανάμεσα και στις παρατάξεις που είναι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή γνωριζόμαστε
στην πόλη, δεν υπάρχουνε ουσιώδεις διαφορές σε ορισμένες. Υπάρχουνε διαφορές
προσωπικές. Φιλοδοξίες του καθενός, που ιδιαίτερα στους δικούς σας χώρους είναι θεμιτοί κτλ.
και δεν μας πολυαπασχολούνε κιόλας. Λοιπόν, δεν έχετε ουσιαστικές διαφορές. Έχετε
διαφορές ως προς τα πρόσωπα, ποιος θα είναι Αντιδήμαρχος, ποιος θα έχει τη ¨Φάρις¨, ποιος
θα είναι εκεί. Και εδώ στην Καλαμάτα και παντού οι διαφορές δεν ήταν ουσιώδεις. Αυτό νομίζω
ότι πρέπει να το πείτε ευθέως στον κόσμο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Οικονομάκο.
Κλείνουμε με τον κ. Δήμαρχο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, να πω ότι για εμάς η πρόσφατη αλλαγή του νόμου είναι απλά ένα όπλο
έναντι της ακυβερνησίας. Ξεκάθαρα. Ο Δήμαρχος συνεχίζει να εκλέγεται με το
50 συν 1 τοις εκατό, απλή αναλογική είναι μόνο αν η εκλογή γινόταν απ’ την πρώτη Κυριακή
που και εκεί είμαστε ο πρώτος Συνδυασμός, οπότε είμαστε η πλειοψηφία, έχουμε το δικαίωμα
να καθορίσουμε την αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου μας και να κριθούμε γι’ αυτό επί των
πεπραγμένων. Οπότε είμαστε Κατά η «Δημιουργική Πρωτοβουλία».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, προχωράμε στην ψηφοφορία.
Η «Δημιουργική Πρωτοβουλία» είναι ¨Κατά¨.
«Καλαμάτα Μπροστά»; ¨Υπέρ¨.
«Πρότυπος Δήμος»; ¨Υπέρ¨.
«Καλαμάτα Ξεκινάμε»; ¨Υπέρ¨.
«Πρωτεύουσα Δύναμη»; ¨Υπέρ¨.
«Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες»; ¨Υπέρ¨.
«Καλαμάτα, Τόπος Ζωής»; ¨Υπέρ¨.
«Λαϊκή Συσπείρωση»;
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα - Πόλη Ενωμένη»; ¨Παρών¨.
«Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών»; ¨Υπέρ¨.
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Αποχή εμείς.

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 παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών
παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ»,
«ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ», «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ
ΖΩΗΣ» & «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»,



ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας



ΑΠΟΧΗ δηλώνουν οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και



ΠΑΡΩΝ δηλώνουν
ΕΝΩΜΕΝΗ»,

οι

σύμβουλοι

της

δημοτικής

παράταξης

«ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ

κατά πλειοψηφία,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος, όπως αυτό κατατέθηκε από τη
δημοτική παράταξη «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας, στην πρώτη συνεδρίασή του, στην αίθουσα «Χ. Μαλαπάνη» την
Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019, μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε στο παρακάτω ψήφισμα:
1. Οι τελευταίες

αυτοδιοικητικές εκλογές διεξήχθησαν
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4555/2018 (Κλεισθένης). Μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και ενώ δεν είχαν ακόμα
εγκατασταθεί οι νέες Δημοτικές αρχές, η κυβέρνηση προχώρησε στην αλλαγή του
νομοθετικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ψηφίζοντας το νόμο 4623/2019, ο
οποίος άλλαξε άρδην μια σειρά από διατάξεις οι οποίες:
i.

Αλλοιώνουν (εκ των υστέρων) το εκλογικό αποτέλεσμα, δίνοντας δοτές πλειοψηφίες
60% στην παράταξη Δημάρχου στις επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας.
Δημιουργώντας, έτσι, πλειοψηφίες διαφορετικές από το εκλογικό αποτέλεσμα με
συνέπεια σε υπαρκτές δημοτικές παρατάξεις να καταργείται η συμμετοχή τους.

ii.

Διαμορφώνει στην ουσία πλειοψηφικές διοικήσεις σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα του
Δήμου δίνοντας στην παράταξη του Δημάρχου το 60% των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.

2. Κατά την γνώμη μας, Πρώτον, οι παραπάνω διατάξεις είναι αντισυνταγματικές καθ ότι
δημιουργούν διαφορετικά δεδομένα και συνθήκες από το εκλογικό αποτέλεσμα και το
πλαίσιο στο οποίο αυτές διεξήχθησαν και Δεύτερον, αφαιρούν κατοχυρωμένα συνταγματικά
δημοκρατικά δικαιώματα. Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την
αντίθεσή του στο νόμο 4623/2019 και ζητεί την κατάργησή του.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πολίτης Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αγγελή Μαρία
2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
3. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη
4. Αναστασόπουλος Χρήστος
5. Αντωνόπουλος Μιχαήλ
6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης
7. Γκλεγκλέ Ελένη
8. Δούβας Ιωάννης
9. Δρούγας Παντελής
10. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
11. Κανάκης Βασίλειος
12. Καραγιάννης Ανδρέας
13. Κλάδης Παύλος
14. Κοσμόπουλος Βασίλειος
15. Κουζή Αντωνία (Τόνια)
16. Κουκούτσης Δημήτριος
17. Λιάππας Λεωνίδας
18. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος
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19. Μαλαπάνη Μαρία
20. Μαρινάκης Σαράντος
21. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος
22. Μπάκας Δημήτριος
23. Μπάκας Ιωάννης
24. Μπαρούνη Μαρία
25. Μπασακίδης Νικόλαος
26. Μπεχράκης Σταμάτης
27. Νιάρχος Αναστάσιος
28. Οικονομάκος Δημήτριος
29. Οικονομάκου Μαρία
30. Σκοπετέας Αναστάσιος
31. Σταματόπουλος Ευστάθιος
32. Σωφρονάς Γεώργιος
33. Φάβας Γεώργιος
34. Φαββατάς Δημήτριος
35. Χειλάς Παναγιώτης
36. Χριστόπουλος Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
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