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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  17/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  194/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 μ.μ.,  
συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 17η/2020 συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και των υπ’ αριθμ. 
40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 45875/21-8-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο.

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 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) Κλάδης Παύλος, 14) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος, 15) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 16) Κουκούτσης Δημήτριος, 17) Λαζαρίδης Γεώργιος, 
18) Λιάππας Λεωνίδας, 19) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 20) Μαρινάκης Σαράντος, 21) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 22) Μπάκας Ιωάννης, 23) Μπαρούνη Μαρία, 24) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 25) Νιάρχος Αναστάσιος, 26) Οικονομάκος Δημήτριος, 27)  Οικονομάκου Μαρία, 28) 
Σκοπετέας Αναστάσιος, 29) Σωφρονάς Γεώργιος, 30) Τζαμουράνης Βασίλειος, 31) Τσαπόγας 
Κωνσταντίνος, 32) Φάβας Γεώργιος, 33) Φαββατάς Δημήτριος και 34) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αγγελή Μαρία, 2) 
Καραγιάννης Ανδρέας, 3) Μαλαπάνη Μαρία, 4) Μπάκας Δημήτριος, 5) Μπεχράκης Σταμάτης, 6) 
Σταματόπουλος Ευστάθιος και 7) 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:
 Συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης.  
 Δεν συμμετέχουν

- οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 1) Αρφαρών κ. Ματθαίος Αριστοτέλης και 2) 
Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης Σωτήριος. 

- Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 1) Αγρίλου κ. Δημόπουλος Ευστάθιος και 2) Σταματινού κ. 
Μπούρας Σωτήριος.

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

Στην αρχή της συνεδρίασης κατατέθηκε από τη δημοτική παράταξη ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ σχέδιο ψηφίσματος κατά του Νόμου 4703/2020 ¨Δημόσιες υπαίθριες 
συναθροίσεις και άλλες διατάξεις¨, το οποίο έχει ως εξής:

3/8/2020

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4703/2020 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις»

  Το δικαίωμα στην διαδήλωση και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι κατοχυρώνονται από το άρθρο 11 
του Συντάγματος το οποίο προβλέπει ότι «οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και 
χωρίς όπλα». Αυτό το δικαίωμα αποτελεί αναμφισβήτητα ένα εκ των βασικότερων θεμελίων του 
δημοκρατικού πολιτεύματος. 

  Η δημοκρατία, άλλωστε, δεν νοείται μόνο ως η έμμεση συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, μέσω της 
εκλογικής διαδικασίας. Αντιθέτως, η δημοκρατία πραγματώνεται και  μέσα από τη διαρκή συμμετοχή 
των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και τον κοινωνικό έλεγχο που δύνανται να ασκήσουν στους 
αντιπροσώπους τους. Ο κοινωνικός αυτός έλεγχος δύναται να ασκηθεί, μόνο εφόσον ο πολίτης έχει 
το δικαίωμα να εκφράσει την άποψη του, να την δηλώσει δημόσια και να ασκήσει μέσα από μαζικές 
συναθροίσεις κοινωνική πίεση, όταν, δηλαδή, έχει το δικαίωμα να διαδηλώσει ελεύθερα. 

  Ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 470/2020 ουσιαστικά περιορίζει το συγκεκριμένο δικαίωμα αφού 
θέτει σωρεία προϋποθέσεων που θα πρέπει να ικανοποιούνται αποθαρρύνοντας και καθιστώντας 
δύσκολη αν όχι ανέφικτη την σύννομη πραγματοποίηση των διαδηλώσεων. Παράλληλα με την 
ίδρυση της «διεύθυνσης πρόληψης βίας» ποινικοποιείται η ριζοσπαστική και προοδευτική ιδεολογία 
και πράξη αφού αντιμετωπίζεται ως μια μορφή βίας.   

   Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 10 του συγκεκριμένου νόμου εμπλέκεται ο δήμαρχος στην λήψη 
απόφασης για την απαγόρευση των διαδηλώσεων αφού ζητείται η γνώμη του  από την αρμόδια 
αστυνομική αρχή για την επιβολή περιορισμών ή την απαγόρευση  δημόσιας υπαίθριας 
συγκέντρωσης.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος νόμος  υποβαθμίζει το θεμελιώδες 
δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεπώς περιορίζει τον δημοκρατικό χαρακτήρα του ίδιου του 
πολιτεύματος. 

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται σχετικά έχει όπως ακολουθεί:

Το διαβάσαμε το Ψήφισμα. Μια ολιγόλεπτη τοποθέτηση από τους επικεφαλής 
μόνο. 

Ο κ. Κοσμόπουλος.

Είναι εναργές το Ψήφισμα, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι, πράγματι 
έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις, υπήρξαν οι αντίστοιχες αντιδράσεις και 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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εμείς είμαστε ΥΠΕΡ του Ψηφίσματος, δεν υπάρχει θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης. 

Εγώ να πω ότι πραγματικά οι διατάξεις οι οποίες απαγορεύουν τη 
συνάθροιση και τη διαμαρτυρία των πολιτών είναι αρκετά αυστηρές, μερικές 

έχουνε και ένα θετικό χαρακτήρα αλλά κάποιες τις θεωρώ υπερβολικά αυστηρές και 
περιοριστικές των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και γι’ αυτό θα ψηφίσω ΥΠΕΡ του...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα Ξεκινάμε»; 

Εμείς είμαστε ΚΑΤΑ του Ψηφίσματος γιατί πρέπει να τους σεβόμαστε τους 
Νόμους του Κράτους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Πρωτεύουσα Δύναμη»; 

Ήδη έχει γίνει Νόμος του Κράτους, να το δούμε πώς θα 
λειτουργήσει, όντως είναι θα έλεγα, δεν θα έλεγα τη λέξη 

αυστηρό, προσπαθεί να βάλει μία τάξη και κανόνες σ’ αυτή τη διαδικασία της συνάθροισης, 
ενδεχομένως να μας εκπαιδεύσει και ως κοινωνία για το πώς, πού πρέπει να συναθροιζόμαστε, 
ενδεχομένως να αποτελέσει και λόγο περιστολής κάποιων δικαιωμάτων, που δεν το εύχομαι, 
οφείλουμε όμως να το δούμε στην υλοποίησή του, δεν νομίζω ότι μπορούμε να 
τροποποιήσουμε το Νόμο αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα εάν δεν έχουμε και δεδομένα ότι αυτός ο 
Νόμος σε κάποιες των περιπτώσεων απέτρεψε το δικαίωμα του συναθροίζεσθε. ΚΑΤΑ. 

Μάλιστα. «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες» οπωσδήποτε είναι ΥΠΕΡ του 
Ψηφίσματος. 

Απλά να πω κάτι, κ. Πρόεδρε. Είναι ξεκάθαρο  το δικαίωμα για τη διαδήλωση, 
είναι συνταγματικό δικαίωμα. Και τι λέει; Ότι έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται 

ήσυχα χωρίς όπλα. Αυτό υποστηρίζουμε, ότι να δίδεται η δυνατότητα στους Έλληνες να 
συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα, όπως ακριβώς λέει το Σύνταγμα. Και δυστυχώς 
αποδεικνύεται με βάση αυτά που είπαμε ότι είναι αντισυνταγματικός ο Νόμος. 
Τώρα εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο οφείλουμε να το πούμε και να πούμε και το σημαντικό, 
δεν ξέρω αν έγινα πολύ κατανοητός σε σχέση με το γεγονός ότι παίρνει, ο Δήμαρχος 
αναλαμβάνει…, ότι μπορεί να αναλάβει την πρωτοβουλία να απαγορεύσει διαδήλωση, κάτι το 
οποίο εμείς διαφωνούμε, διαφωνούμε να εμπλέκεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε τέτοιου είδους 
θέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα, Τόπος Ζωής» τοποθέτηση; 

Και η δική μου άποψη είναι ότι έχω κάθε δικαίωμα βάσει του Νόμου να μπορώ να 
διαδηλώσω, να μπορώ να διαμαρτυρηθώ για κάτι, σεβόμενη τις ελευθερίες και τα 

δικαιώματα όλων των υπολοίπων. 
Σ’ αυτή τη βάση δεν δέχομαι τον αποκλεισμό από οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, επομένως 
είμαι ΥΠΕΡ του Ψηφίσματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Λαϊκή Συσπείρωση»; 

Πρόκειται για ένα Νόμο ο οποίος δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, έρχεται σαν 
συνέχεια πολλών νομοσχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πάρα πολλές 

χώρες, έχει χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα στις βαλτικές χώρες αλλά και σε άλλες χώρες. Θεωρούμε 
ότι ουσιαστικά και ένας κόσμος απ’ αυτό που λέμε αστικό περιβάλλον διαφοροποιήθηκε απ’ 
αυτό το νομοσχέδιο, είχε πάρα πολλές και σοβαρές ενστάσεις, δεν χρειάζεται να είσαι στην 
άλλη όχθη, όπως είμαστε εμείς, για να έχεις σοβαρές ενστάσεις γι’ αυτό το νομοσχέδιο, το 
θέμα είναι ότι εδώ χτυπάει καταφανέστατα τα ανθρώπινα δικαιώματα, χτυπάει το δικαίωμα 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΚΟΥΖΗ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 
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στην απεργία, χτυπάει το δικαίωμα στο συναθροίζεσαι με χίλιους δύο τρόπους, από μικρούς 
έως μεγάλους που τώρα ίσως μοιάζουν αδύναμοι αλλά σε μια δύσκολη στιγμή για το σύστημα, 
σε μια δύσκολη στιγμή που κάποιος θα κρίνει οτιδήποτε άλλο, θα μπορεί να διακόψει και να 
μην αρχίσει καν μια συγκέντρωση. 
Κατά τη γνώμη μας το Ψήφισμα, παρά τις επιμέρους ενστάσεις που μπορεί να έχουμε σε 
ορισμένες εκφράσεις του συστήματος, ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ και το βασικό για εμάς είναι αυτός ο 
Νόμος να μείνει στα χαρτιά, να μην εφαρμοστεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους που 
διαδηλώνουν αυτές τις μέρες και θα διαδηλώσουνε και τους επόμενους μήνες και χρόνια, 
βλέποντας ότι έρχονται πολύ χειρότερες μέρες στα οικονομικά και σε όλα τα υπόλοιπα 
ζητήματα και θα χρειαστούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις, άσχετα αν συμφωνούμε σε όλα ή 
όχι. 

Μάλιστα. 
«Καλαμάτα, Πόλη Ενωμένη»; 

Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι υποκριτική η στάση μας εάν ψηφίσουμε αυτό 
το Ψήφισμα, γιατί; Ρητώς αναφέρεται στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι στο 

Σύνταγμα, το άρθρο το συγκεκριμένο, μόνο για τους Έλληνες. Αυτό έχει καταστρατηγηθεί εδώ 
και χρόνια πολλά στην Ελλάδα, οπότε θεωρώ ότι είναι υποκριτικό. 
Σε αυτή τη χώρα ανθεί η φαιδρά πορτοκαλέα και ως συνέπεια έχουμε το εξής: να 
καταστρατηγούνται πρώτα τα δικαιώματα των Ελλήνων. Νομίζω ότι είναι ένας Νόμος ο οποίος 
ούτε αλλάζει κάτι και το Σύνταγμα ούτως ή άλλως είναι τσαλακωμένο εδώ και χρόνια, πάντα 
κατά των Ελλήνων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η «Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών»; 

Ναι, κ. Πρόεδρε, να κάνουμε μια τοποθέτηση εμείς για το συγκεκριμένο 
Ψήφισμα. Θα πούμε ότι αυτός ο Νόμος έρχεται σε μια δύσκολη, αν 

θέλετε, συγκυρία για την παγκόσμια και την ελληνική πραγματικότητα και κάθε άλλο παρά 
εξυπηρετεί τη δημοκρατία, τους θεσμούς και την ανάπτυξη, αν θέλετε, των ιδεωδών τα οποία 
είναι πανανθρώπινα και τα οποία προκύπτουνε μέσα από μία ισχυρή, αν θέλετε, δημοκρατική 
διακυβέρνηση. 
Εμείς θεωρούμε και το είδαμε πρόσφατα αυτό και το ζήσαμε, είχαμε την ευκαιρία θα πω έτσι 
μια εμπειρία που είχα, να παρευρεθούμε, αν θέλετε, σ’ αυτή τη διαμαρτυρία που έγινε για τις 
αρχαιότητες πλησίον της Υπαπαντής, μαζί με άλλους συμπολίτες μας, σε μια, αν θέλετε, 
ειρηνική και πολύ θα έλεγα κόσμια, αν θέλετε, διαμαρτυρία και νομίζω ότι αν δεν έχουμε την 
ευκαιρία σαν πολίτες να μπορούμε να αναδείξουμε τα ζητήματα του τόπου μας, να 
αναδείξουμε αν θέλετε την αγανάκτησή μας, τη διαφορετικότητά μας, ό,τι εκπροσωπεί ο 
καθένας με τις ιδέες και τις απόψεις του, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ό,τι χειρότερο. 
Ποιος θα τα αναδείξει αυτά; Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης; Ποιος θα τα αναδείξει; Αυτοί οι 
οποίοι αν δεν πληρώσεις δεν παίζουν την άποψή σου; Ποιοι θα τα αναδείξουν αυτά; Οι 
αντίπαλοί σου; 
Άρα λοιπόν, ο κάθε δημοκράτης…, ποιος δημοκρατικός πολίτης που ζει σ’ αυτό τον τόπο δεν 
θέλει να βγει και να αναδείξει όταν θίγονται αυτά τα οποία πιστεύει; Κάτι που αφορά το κοινό 
σύνολο. Δεν μιλάμε για προσωπικά ζητήματα, μιλάμε για κοινωνικά ζητήματα, μιλάμε για 
πολιτικά ζητήματα, μιλάμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας και νομίζω ότι ο 
καθένας δικαιούται να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και με τον τρόπο αυτό. 
Για να μην μακρηγορώ θα πω ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και του δικού μας Δημοτικού Συμβουλίου να εκφέρει μια καθαρή άποψη και να 
πούμε ότι είμαστε ΥΠΕΡ της ελεύθερης έκφρασης με τρόπο προφανώς που είναι σύμφωνος με 
όσα ορίζει το Σύνταγμα και προφανώς δεν θέλουμε να καταστρατηγήσουμε και να 
περιορίσουμε ελευθερίες άλλων. Νομίζω ότι είναι βασική υποχρέωσή μας τουλάχιστον να 
σεβόμαστε το δημοκρατικό πολίτευμα, να πούμε ένα όχι σ’ αυτό το Νόμο. 
Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΤΣΑΠΟΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, Τσαπόγας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μόνο οι επικεφαλής μιλάνε. 

Να ψηφίσω, αφού δεν ψηφίζω,  διαφοροποιούμαι απ’ αυτό που ψήφισε ο κ. 
Τζαμουράνης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, συγνώμη. 

Πιστεύω ότι τα θετικά αυτού του Νόμου είναι περισσότερα απ’ τα αρνητικά. 
Ψηφίζω ΚΑΤΑ του ψηφίσματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

Λοιπόν, να πω και εγώ ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι αυτό όλο είναι Νόμος του 
Κράτους. Έτσι; Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν απαγορεύει τις διαδηλώσεις. Ποιος είπε 

ότι απαγορεύει τις διαδηλώσεις; Απλά μπαίνουν κανόνες και προϋποθέσεις. Όλοι οι πολίτες σε 
αυτή τη ζωή έχουν δικαιώματα. Δεν έχουν μόνο αυτοί που διαμαρτύρονται, έχουν και αυτοί 
που δεν θέλουν να διαμαρτυρηθούν και θέλουνε να μπορούν να κινούνται άνετα. Ας το δούμε, 
ας δουλέψει και μετά κρίνουμε τα αποτελέσματα. 
Οπότε είμαστε ΚΑΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έτσι όπως διαμορφώνεται… 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε, μια κουβέντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Δεν μπορείτε όμως, δεν είσαι επικεφαλής. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Θα περιμέναμε …

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα, έλα.

Θα περιμέναμε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο να 
παίρνουν θέσεις σε απόψεις που ακούγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

προσβάλλουν το Δημοτικό Συμβούλιο επανειλημμένα. Δεν το έχετε κάνει ποτέ, ούτε ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε ο Δήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τι λέτε τώρα; Τι λέτε; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Αν δεν καταλαβαίνετε…, τι να κάνουμε τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: ……. (κακή σύνδεση) 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Έξι χρόνια στη Ρουμανία είδα τόσες διαδηλώσεις επί Τσαουσέσκου…!!! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Κλάδης τι ψηφίζει; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Καταλάβατε ότι   ……. (κακή σύνδεση)

ΚΛΑΔΗΣ: ΚΑΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι, έτσι όπως είναι δεν περνάει το Ψήφισμα. 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Και για τους Ρουμάνους ισχύουν τα ίδια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, δεν περνάει το Ψήφισμα. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Με πόσους ψήφους; Να μετρήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία; 

ΦΩΝΕΣ: Ναι, ναι.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Βεβαίως, εννοείται. 

ΦΩΝΗ: Πως; Αφού  …

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό, ε λοιπόν; Σας λέω δεν περνάει, γιατί είμαστε εμείς… 

Ονομαστική ψηφοφορία γιατί διαφοροποιήθηκε και ο κ. Τσαπόγας. Άρα  ..… (κακή 
σύνδεση)

ΜΑΚΑΡΗΣ: Ο κάθε δημοτικός σύμβουλος είναι υπεύθυνος της απόψεώς του, Πρόεδρε.  

ΦΩΝΗ: Πρόεδρε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία …

Λοιπόν, διαβάζω ονομαστική ψηφοφορία. Για να μην αμφισβητείται τίποτα. 
Πολίτης Δημήτριος ΚΑΤΑ. 

Αγγελή Μαρία; ΑΠΟΥΣΑ. 
Αγγελής Αναστάσιος; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: ΚΑΤΑ. 

Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος; 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΑ. 

Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη; 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Ψήφισα ΚΑΤΑ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστασόπουλος Χρήστος; 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ. 

Αντωνόπουλος Μιχαήλ; 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ. 

Βασιλόπουλος Παναγιώτης; 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.: ΚΑΤΑ. 

Γκλεγκλέ Ελένη; 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: ¨ΚΑΤΑ¨, με μπερδεύει λίγο αυτό το θέμα με τα όπλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δούβας Ιωάννης; 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΔΟΥΒΑΣ: ΚΑΤΑ. 

Δρούγας Παντελής; 

ΔΡΟΥΓΑΣ: ΚΑΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαφειρόπουλος Ιωάννης; 

Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, όταν κάνετε ονομαστική 
ψηφοφορία να το λέτε από πριν και να παίρνουμε το λόγο και εμείς οι 

δημοτικοί σύμβουλοι, δεν είμαστε μαριονέτες στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, ακούστε, στα Ψηφίσματα παίρνουν το λόγο μόνο οι επικεφαλής. 

Να μας το λέγανε ότι μετά θα ζητήσουνε ονομαστική να ….. (κακή 
σύνδεση)    

Αυτό είναι στην κρίση κάποιου. Μπορεί ο Πρόεδρος να προτείνει ονομαστική 
ψηφοφορία γιατί τώρα κάναμε ολιγόλεπτη τοποθέτηση. Εάν ο άλλος έλεγε τι θα 

κάνει είναι άλλο θέμα. 
Λοιπόν, Ζαφειρόπουλος Ιωάννης; 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΑ. 

Κανάκης Βασίλειος;  Κανάκης Βασίλειος;  
Καραγιάννης Ανδρέας;  

Κλάδης Παύλος; 

ΚΛΑΔΗΣ: ΚΑΤΑ, κ. Πρόεδρε, ΚΑΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοσμόπουλος Βασίλειος;  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουζή Αντωνία; 

ΚΟΥΖΗ: ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κουκούτσης Δημήτριος; 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: ΚΑΤΑ. 

Λαζαρίδης Γεώργιος; Λαζαρίδης; ΑΠΩΝ. 
Λιάππας Λεωνίδας; ΑΠΩΝ. 

Μάκαρης Εμμανουήλ;

ΜΑΚΑΡΗΣ: ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαλαπάνη Μαρία; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω. 

Όχι τώρα, σας παρακαλώ τώρα. 
Μαλαπάνη Μαρία. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Ο κ. Βασιλόπουλος  Παναγιώτης πού είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ είναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νάτος. Δεν τον βλέπετε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήκω, Παναγιώτη, να σε δει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για όνομα του Θεού! 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Γεια σου Παναγιώτη. 

Μαλαπάνη Μαρία; ΑΠΟΥΣΑ. 
Μαρινάκης Σαράντος;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: ΚΑΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος; 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΤΑ. 

Μπάκας Δημήτριος; ΑΠΩΝ. 
Μπάκας Ιωάννης; 

ΜΠΑΚΑΣ: ΚΑΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαρούνη Μαρία; 

ΜΠΑΡΟΥΝΗ: ΚΑΤΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπασακίδης Νικόλαος; 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: ΚΑΤΑ. 

Μπεχράκης Σταμάτης; ΑΠΩΝ. 
Νιάρχος Αναστάσιος; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: ΥΠΕΡ. 

Οικονομάκος Δημήτριος;

ΥΠΕΡ. Μόνο να πω ότι το μεγάλο κακό του Τσαουσέσκου δεν ήταν οι 
διαδηλώσεις, ήταν ότι σπουδάσανε δωρεάν … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα τώρα Δημήτρη, πας να χαλάσεις την εικόνα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: …… και των ναζί, γιατί τους σπούδασε δωρεάν, αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. 

Οικονομάκου Μαρία; 
Σε παρακαλώ. 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν είπα εγώ ……… (κακή σύνδεση)

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Ότι σε σπούδασε δωρεάν το Ρουμανικό κράτος, αυτό ήταν το μεγάλο λάθος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Η οικογένειά μου κύριε.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Σε σπούδασε δωρεάν.  Τα είχε όλα δωρεά εκεί.  Μέχρι και ….. αμάξι είχες.

Σας παρακαλώ …
Οικονομάκου Μαρία είναι εδώ;

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Άλλοι πήρανε υποτροφίες. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  Μέχρι και αμάξι είχες, δωρεάν.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Άλλοι πήρανε υποτροφίες κύριε.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: ΚΑΤΑ. 

Δωρεάν. Να σε σπουδάζει ο Ρουμανικός λαός για να λες αυτά που λες τώρα, 
αυτό είναι το μεγάλο λάθος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Οικονομάκο, σε παρακαλώ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Όχι ο Οικονομάκος, όταν τα ’λεγε δεν του μίλαγες όμως, όταν τα ’λεγε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σκοπετέας Αναστάσιος; 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: ΚΑΤΑ. 

Σταματόπουλος Ευστάθιος; ΑΠΩΝ. 
Σωφρονάς Γεώργιος; 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: ΚΑΤΑ, Πρόεδρε, και να ’σαι δίκαιος και στις δύο πλευρές, σε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαι δίκαιος. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Είσαι δάσκαλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή είμαι δάσκαλος είμαι δίκαιος. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Είσαι δάσκαλος. Μεροληπτείς συνεχώς, μεροληπτείς συνεχώς. 

Όχι, όχι, όχι. Δεν το κάνω αυτό. 
Τζαμουράνης Βασίλειος; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γιώργο είσαι κατά του Ψηφίσματος; 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Κατά είπα; ΥΠΕΡ του Ψηφίσματος είμαι, τι ¨ΚΑΤΑ¨; ΚΑΤΑ είπα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΑ είπες. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Κατά του Κουκούτση είμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα τώρα, μην παίζουμε τώρα. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: ΥΠΕΡ είμαι. 

Τζαμουράνης Βασίλειος ¨ΥΠΕΡ¨. 
Τσαπόγας Κωνσταντίνος ¨ΚΑΤΑ¨. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Φάβας Γεώργιος; 

ΦΑΒΑΣ: ΚΑΤΑ. 

Φαββατάς Δημήτριος; 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ΥΠΕΡ γιατί μόνο η χούντα και αυτή ..… (δεν ακούγεται)

Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πια! 
Χειλάς Παναγιώτης; ΑΠΩΝ. 

Κύριε Πρόεδρε, μόνο η χούντα είχε αυτή τη θέση να απαγορεύει τις 
συγκεντρώσεις.

Χριστόπουλος Ιωάννης; 
Σε παρακαλώ, δεν έχεις το λόγο. 

ΦΩΝΗ: Η χούντα; 

Χριστόπουλος Ιωάννης είναι δω; ΟΧΙ. 
ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ το Ψήφισμα. Θα σας διαβάσω …

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε, να κάνω δήλωση, είμαι ΥΠΕΡ. Κατά λάθος είπα κατά γιατί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, το διόρθωσα, κ. Σωφρονά. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: …μας εκνεύρισε η ανοχή σου στο φασισμό. Μας εκνεύρισε. Μας έχετε εκνευρίσει. 

ΦΩΝΕΣ: ……. (δεν ακούγονται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ.  Οι 20 είναι ΚΑΤΑ. ΥΠΕΡ είναι  8.

ΦΩΝΗ: 10 είναι.

10; Εντάξει.
ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ το Ψήφισμα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
το αποτέλεσμα της παραπάνω διεξαχθείσας ονομαστικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο 
10 δημοτικοί σύμβουλοι τάσσονται ΥΠΕΡ και 20 δημοτικοί σύμβουλοι τάσσονται ΚΑΤΑ της 
έκδοσης του ψηφίσματος που κατατέθηκε  από τη δημοτική παράταξη  «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», 
κατά πλειοψηφία

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

Δεν εγκρίνει την έκδοση του ψηφίσματος που κατατέθηκε από τη δημοτική 
παράταξη «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κατά του Νόμου 4703/2020 
¨Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις, το οποίο καταχωρείται 
αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

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. Κλάδης Παύλος 

13. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

14. Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

15. Κουκούτσης Δημήτριος 

16. Λαζαρίδης Γεώργιος 

17. Λιάππας Λεωνίδας

18. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

19. Μαρινάκης Σαράντος 

20. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

21. Μπάκας Ιωάννης

22. Μπαρούνη Μαρία 

23. Μπασακίδης Νικόλαος

24. Νιάρχος Αναστάσιος

25. Οικονομάκος Δημήτριος 

26. Οικονομάκου Μαρία 

27. Σκοπετέας Αναστάσιος 

28. Σωφρονάς Γεώργιος

29. Τζαμουράνης Βασίλειος 

30. Τσαπόγας Κωνσταντίνος 
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31. Φάβας Γεώργιος

32. Φαββατάς Δημήτριος 

33. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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