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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  27/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  546/2017 

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 27η/2017 συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 46090/6-10-2017 

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) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αλούπης Παναγιώτης 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 537 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 540 απόφαση), 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βγενής Χαράλαμπος, 7) Βεργινάδη 

Μαρία, 8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 540 

απόφαση), 10) Γεωργακίλας Κων/νος, 11) Γυφτέας Ηλίας, 12) Δημητρούλιας Γεώργιος, 13) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 14) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 15) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 16) 

Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία, 17) Καραγιάννης Ανδρέας,   18) Καρβέλης Γεώργιος, 19) 

Κουτίβας Ηλίας, 20) Λιάππα Χρυσή, 21) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 22) Μαρινάκης 

Σαράντος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπασακίδης Νικόλαος, 25) Μπελογιάννη – 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 26) Μπεχράκης Σταμάτης, 27) Μπουζιάνης Παύλος, 28) 

Μπούχαλης Δημήτριος, 29) Μπρεδήμας Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 512 

απόφαση), 30) Νιάρχος Αναστάσιος, 31) Ντίντα Παναγιώτα, 32) Οικονομάκος Δημήτριος, 33)  

Οικονομάκου Μαρία,  34) Πολίτης Δημήτριος, 35) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 36) Φάβας 

Γεώργιος και 37) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 537 απόφαση).  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Γιαννόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους 

υγείας) και 4) Χριστόπουλος Ιωάννης. 
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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 και 2) Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, οι οποίοι 

παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  

• Όλοι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

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

1)  Μικρομάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 

3) Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 5) 

Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος, 6) Λεϊκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος και 7) Αρφαρών κ. 

Φέστας Κων/νος, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών 

Κοινοτήτων: 1) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 2) Θουρίας κ. Μιχαλόπουλος 

Κων/νος, 3) Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, 4) Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης, 5) Αιθαίας κ. 

Σπυρόπουλος Ευάγγελος,  6) Άμφειας κ. Φαββατάς Γεώργιος  και 7)  Άνθειας κ. Φλέσσας 

Δημήτριος.  

• Όλοι οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νέδουσας κ. 

Βαρελάς Αριστείδης, 2) Αγρίλου κ. Κάργας Γεώργιος, 3) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής 

Γεώργιος,  4) Αγίου Φλώρου κ. Κουρνέτας Θεόδωρος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας 

Στυλιανός, 6) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 7) Σταματινού κα Μπούρα Ελένη και 8) 

Ανεμόμυλου κ. Μυλωνάς Νικόλαος,  ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών 

Κοινοτήτων: 1) Βρομόβρυσης κ. Αλιφέρης Κων/νος, 2) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 3) 

Πηδήματος κ. Κάργας Γεώργιος, 4) Άμμου κ. Μανωλόπουλος Ιωάννης, 5) Καρβελίου κ. 

Μαραβάς Δημήτριος, 6) Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης, 7) Βελανιδιάς κ. Μπαρούνης 

Γεώργιος, 8) Αλαγονίας κ. Ροβολής Αναστάσιος, 9) Αρτεμισίας κ. Σάλμας Νικήτας και 10) 

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 : 

Έκδοση ή μη ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία χώρου φιλοξενίας μεταναστών. 
 
Για το συγκεκριμένο θέμα έχει κατατεθεί στο Προεδρείο, στην αρχή της συνεδρίασης, σχέδιο 
ψηφίσματος από την δημοτική παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», το οποίο 
διαβάζεται από τον κ. Νιάρχο και έχει ως εξής : 
 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Τα τελευταία χρόνια και ειδικά το φετινό καλοκαίρι είναι πολλοί μετανάστες –πρόσφυγές που 

καταφτάνουν με καράβια στο λιμάνι της Καλαμάτας. Ο προορισμός τους είναι οι χώρες της 

Ευρώπης μέσα από ένα διεθνές κύκλωμα δουλεμπορίας που συνήθως ξεκινάει από τα παράλια 

της Τουρκίας. Για διάφορούς λόγους καταφτάνουν στο λιμάνι της Καλαμάτας είτε γιατί 

βυθίζονται τα σαπιοκάραβα που τους μεταφέρουν, είτε γιατί τους συνέλαβε η FRONTEX. Η 

κατάσταση αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει εξ αιτίας των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων που 

σπέρνουν την πείνα την δυστυχία και  τον θάνατο στις χώρες τους.  

O Δήμος Καλαμάτας δεν διαθέτει μια μόνιμη εγκατάσταση, ένα κέντρο προσωρινής 

φιλοξενίας που να μπορούν να παραμείνουν για λίγες μέρες με ανθρώπινες συνθήκες 

διαβίωσης.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας καλεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής 

πολιτικής: 

1. Να δημιουργήσει χώρο προσωρινής φιλοξενίας τον οποίο θα λειτουργεί με δική του ευθύνη. 

2. Να μην υπάρξει καμία παρέμβαση και δραστηριότητα από ΜΚO. Να επιχορηγούνται οι 

Δήμοι που δημιουργούν τις κατάλληλες δομές και όχι να σπαταλούνται οι επιχορηγήσεις στις 

διάφορες ΜΚΟ. 

3. Ο Δήμος Καλαμάτας μαζί με άλλους φορείς και Δήμους μπορούν να ενισχύσουν επικουρικά 

την όποια προσπάθεια εξεύρεσής χώρου και να  βοηθήσουν στην δημιουργία των κατάλληλων 

δομών, για την ανθρώπινη προσωρινή φιλοξενία των ανθρώπων αυτών.  

 
 
Και για το οποίο ο κ. Δήμαρχος στην αρχή της συνεδρίασης αναφέρει τα εξής : 

 
Να σας πω για το ψήφισμα Τάσο. Εγώ επί της ουσίας δεν διαφωνώ. Δεν θέλω να 
πω τίποτα άλλο, αν θέλει κάποιος συνάδελφος να πει, ευχαρίστως. Επί της 

ουσίας δεν διαφωνώ και στην πράξη έχουμε αποδείξει εμείς ότι δεν διαφωνούμε. Όλους 
αυτούς τους δύστυχους που τους πετάτε στο λιμάνι, ο Δήμος όλους αυτούς τους φροντίζει δια 
του δημοτικού προϋπολογισμού, με τις καλύτερες συνθήκες και τις δυνατότητες τις οποίες  
έχει. Διά του δημοτικού προϋπολογισμού.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Προσέξτε όμως, το να λέμε να γίνει ένα κέντρο για μετανάστες στην Καλαμάτα, είναι λάθος. 
Πρέπει στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής να γίνει κατανομή αυτών των κέντρων σε όλο τον 
εθνικό κορμό, από την μια άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη. Γιατί ξέρετε τι θα γίνει αν μία 
περιοχή προτρέξει και πει «εμείς είμαστε οι φιλάνθρωποι, ελάτε εδώ». Ολόκληρη η 
Πελοπόννησος, η Νότια Ελλάδα, όπου βγαίνει μετανάστης θα τον οδηγούν στο κέντρο το 
οποίο έχει δημιουργηθεί.  
Γι’ αυτό λέω να γίνει μια συνεννόηση σε αυτό το επίπεδο. 
 
 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Εμείς εκφράσαμε την άποψή μας, επί της ουσίας δεν διαφωνούμε αλλά στο 
χάρτη της Ελλάδος να εντοπιστούν τα κέντρα και να χρηματοδοτηθούν από τα 

χρήματα που έχει λάβει η κυβέρνηση από τον ΟΗΕ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο 
ένα κέντρο στην Καλαμάτα. Αυτή είναι η θέση μας, να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός, γι’ αυτό 
δεν το ψηφίζουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε κ. Οικονομάκο; Συμφωνείτε; 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Να μιλήσουν όλοι, να πάρουν θέση όλοι θέλουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη. 

 
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουμε κι εμείς πρωτοβουλία και μαζί με άλλους 
δήμους έτσι ώστε να γίνει και στην Καλαμάτα ένα σημείο υποδοχής έτσι ώστε εάν 

τύχει νέο περιστατικό, να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν είναι σωστό να ψάχνουμε την 
τελευταία στιγμή «που θα πάει, θα πάει στο δημαρχείο ή θα πάει στην παλιά νοσηλευτική ή θα 
πάει στη περιφέρεια στο διοικητήριο;». Πρέπει να έχουμε ένα χώρο, δεν είναι… Ούτε θα 
στιγματιστούμε εάν έχουμε έναν τέτοιο χώρο ούτε θα έρχονται εδώ πέρα οι… 

 
Να γίνει στην Πάτρα, να γίνει στην Κόρινθο, να γίνει στο Ναύπλιο, να γίνει στα 
…(δεν ακούγεται)… παντού. Υπάρχουν εγκαταλελειμμένα κτήρια …(δεν 

ακούγεται) 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Βεβαίως. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Χρηματοδότηση για να γίνει ένα πλέγμα… 

 
Εδώ είναι ο Μουζάλας, να κάνει έναν σχεδιασμό. Σε παρακαλώ! Εγώ το είπα και 
στον Υπουργό αυτό, δεν μου έφερε αντίρρηση. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. 

 
Παρακαλώ ησυχία.  
Κύριε Οικονομάκο ορίστε. 

 
Τώρα ή εσκεμμένα ή έχει γίνει μια παρανόηση. Εμείς δεν προτείναμε αυτό 
που λέτε εσείς, δηλαδή τη δημιουργία χοτ σποτ ή να φύγουν από τη Χίο και 

τη Σάμο για να έρθουν εδώ. Σ’ αυτό διαφωνούμε. Δεν μπορεί να τους πηγαίνουμε τους 
ανθρώπους από δω και από κει. Λοιπόν θυμάστε μια πρόταση απαράδεκτη που ήτανε να πάνε 
στη Μακαρία και ευτυχώς την πήρανε πίσω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 
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Δεν προτείνουμε αυτό το πράγμα, προτείνουμε κέντρο βραχείας φιλοξενίας, το γράφουμε 
μέσα αναλυτικά, μέχρι εκατό ατόμων, να υπάρχει ένας χώρος στον οποίο δεν θα έχουμε εμείς 
την ευθύνη, ο Δήμος, αλλά το Υπουργείο, ο οποίος θα στελεχωθεί από το Υπουργείο εμείς 
απλώς θα είμαστε επικουρικά εκεί να βοηθήσουμε. Και αυτό το είπε και η Ένωση Αστυνομικών, 
οι οποίοι έχουν τεράστιο πρόβλημα και στα κρατητήρια και στο δημαρχείο από πίσω. Το είπαν 
οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους.  
Λοιπόν αυτή είναι η πρόταση και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει να το προτείνει στον 
Υπουργό, να κάνει ένα κέντρο βραχείας φιλοξενίας. Αυτό. Αυτό είπα εγώ, όχι να έρθουν εδώ 
από τη Χίο ή από τη Σάμο. Αυτό προτείνουμε. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(δεν ακούγεται)… να κάνει κέντρα. 

 
Όχι κέντρα. Κέντρα να το κάνει με ευθύνη του, εμείς δεν έχουμε καμία 
δουλειά να προτείνουμε κέντρο. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Όχι να κάνουν κέντρο εδώ, δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη το ψηφίζετε; 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Συμφωνούμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία είναι κατά. Εσείς ναι. Οι υπόλοιποι; 

 
Πρόεδρε, να έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να αξιοποιεί το χώρο για βραχεία διαμονή 
και αστέγων και ανθρώπων αναξιοπαθούντων γιατί είμαστε στην οικονομική κρίση 

και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.  
 
Ναι, δεν περνάει όμως γιατί η πλειοψηφία δεν το ψηφίζει. 
Κύριε Δημητρούλια το ψηφίζετε; 

 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
 
 
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 ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ &  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. Βγενής και  

• ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, 

κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι     
 

Δεν κάνει αποδεκτό το αίτημα της  δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» περί έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία χώρου 
φιλοξενίας μεταναστών στην Καλαμάτα, σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΒΓΕΝΗΣ:  

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  3. Βεργινάδη Μαρία  

  4. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  5. Βουτσής Γεώργιος  

  6. Γεωργακίλας Κων/νος  

  7. Γυφτέας Ηλίας  

  8. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  9. Δημόπουλος Δημήτριος  

  10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  11. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης  

  12. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία  

  13. Καραγιάννης Ανδρέας  

  14. Καρβέλης Γεώργιος  

  15. Κουτίβας Ηλίας 

  16. Λιάππα Χρυσή  

  17. Μάκαρης Εμμανουήλ –Λεονάρδος  

  18. Μαρινάκης Σαράντος  

  19. Μπάκας Ιωάννης  

  20. Μπασακίδης Νικόλαος  

  21. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία  

  22. Μπεχράκης Σταμάτης  

  23. Μπουζιάνης Παύλος  

  24. Μπούχαλης Δημήτριος  

  25. Νιάρχος Αναστάσιος  

  26. Ντίντα Παναγιώτα 
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  27. Οικονομάκος Δημήτριος 

  28. Οικονομάκου Μαρία 

  29. Πολίτης Δημήτριος  

  30. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  31. Φάβας Γεώργιος   

 
Καλαμάτα, 26 Οκτωβρίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

  


