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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   110/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 20η  Μαρτίου 2017, ημέρα  Δευτέρα και   ώρα   13:00,  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 15η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11611/16-3-2017 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας,  

Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής   και   από  τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.: 1) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπουζιάνης Παύλος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Νιάρχος 

Αναστάσιος,  5) Φάβας Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 110 απόφαση), και  6) 

Φαββατάς Δημήτριος. 

 

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

και 2) Μπεχράκης Σταμάτης.    

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ.: Γυφτέας Ηλίας (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 110 απόφαση) και Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 110 απόφαση), οι οποίοι  συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τους κ.κ. Μπασακίδη Νικόλαο και Μπεχράκη Σταμάτη αντίστοιχα.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Αιτήματα για έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών οικον. έτους 2017.  

 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν τα σχετικά αιτήματα ανάληψης δαπάνης, των 
Διευθύνσεων: 
 

� Τεχνικών Υπηρεσιών, με αριθμ. 120/2017 (αριθμ. πρωτ. 11443/15-03-2017)   

� Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, με αριθμ. 121/2017 (αριθμ. πρωτ. 
11462/15-03-2017)  

� Οικονομικών, με αριθμ. 122/2017 (αριθμ. πρωτ. 11508/16-03-2017)  

� Διοικητικών, με αριθμ. 124/2017 (αριθμ. πρωτ. 11785/17-03-2017), 125/2017 
(11793/17-3-2017) και 126/2017 (17-3-2017) 

 

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Αυτά έρχονται σε κάθε συνεδρίαση υπάρχει κάποια ερώτηση;  
 
Ναι. 
 
Ορίστε. 
 
Κύριε Πρόεδρε έχει ανάληψη δαπάνης εδώ για ... 
 
Προσήλθε ο κ. Φάβας.   
 
Και ο κύριος Αντωνόπουλος. 

 
Κύριε Πρόεδρε δηλώνω παρών στη θέση του … (δεν ακούγεται – εκτός 
μικροφώνου) 

 
Κύριε Αντωνόπουλε είστε καινούργιος και μας ξεφύγατε, συγνώμη και ο κύριος 
Αντωνόπουλος στην θέση του κ. Μπεχράκη.  

Ορίστε κ. Φαββατά. 
 
Ούτως ή άλλως και παλιός και  καινούριος ……. (δεν ακούγεται – εκτός 
μικροφώνου)   

 
Με δικαίωμα ψήφου. 

 
…… του κ. Μπεχράκη πάλι έπρεπε να ανακοινώσετε. 
 

Με δικαίωμα ψήφου. 
 
Έπρεπε να ανακοινώσετε  ούτως ή άλλως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Καλά εντάξει. Με δικαίωμα ψήφου.  

 
Πρέπει να τα βάλεις σε μία σειρά έτσι; 
 

 Όχι δεν υπάρχει κάποια σειρά, η σειρά είναι αυτή που ορίζει η νομοθεσία.  
 
Ποιά είναι η σειρά; 
 

 Όσοι εκλέγονται και έχουν δικαίωμα ψήφου.  
 
Προσέξτε κάτι εγώ παίρνω πρόσκληση όπως ξέρετε για να 
παρευρίσκομαι, να το κλείσουμε αυτό το θέμα εδώ και τώρα …. (δεν 

ακούγεται) 
 

ΦΩΝΗ: ….... (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά, κύριε Φαββατά, κύριε Φαββατά αναπτύξτε το ερώτημά σας. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  … οπότε ….... (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   

 
 Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε τον λόγο. 
Κύριε Φαββατά έχετε τον λόγο. 
 
Ερώτηση, βλέπω μία ανάληψη δαπάνης  38.000 για πρόσβαση ατόμων με 
κινητικά προβλήματα στη θάλασσα, θα πάρουμε και άλλο μηχάνημα;  
 
Αν ξέρει κάποιος συνάδερφος να το πει, βεβαίως. 

 
Ναι θα πάρουμε και 2ο seatrac, βέβαια θα μπούνε και δωρεές και από τις 
δωρεές θα καλυφθεί το seatrac αλλά πρέπει να γίνει η διαδικασία, γιατί 

μπαίνουνε στο ….  
 
Λοιπόν, συγγνώμη, αν δείτε το αίτημα λέει: Αίτημα ανάληψης δαπάνης για τις 
προμήθειες με τίτλο  ¨Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων  Δημοτικών 

κτιρίων¨ και β) ¨Προμήθεια και τοποθέτηση διατάξεις για αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με 
κινητικά προβλήματα στη θάλασσα¨.  

 
Αυτό λέω, θα πάρουμε και άλλο μηχάνημα, αυτό λέω; Και που θα 
τοποθετηθεί;  

 
Από ότι γνωρίζω στο Φιλοξένια, έχει ανακοινωθεί.  
 

Απλά αυτό θέλω να ρωτήσω, που θα τοποθετηθεί και πότε, και αν θα πάρουμε 
άλλο, γι' αυτό ρώτησα.  
 
Κύριε Μπουζιάνη ξέρετε κάτι;  

 
Όχι δεν γνωρίζω. Απλά προσήλθε και ο κ. Γυφτέας στη θέση  του κ. 
Μπασακίδη.  
 
 Εγώ απλώς ότι υπάρχουνε δωρεές για αυτό ουσιαστικά και από την 
διάπλαση και από ότι γνωρίζω, αλλά τα χρήματα πρέπει να μπουν σαν 

δωρεάν στο Δήμο και να βγούνε, γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η διαδικασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 
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Το δεύτερο μηχάνημα θα πάει στο Φιλοξένια και βασικά θα καλυφτεί από δωρεές  και η 
μεγαλύτερη δωρεά είναι από την εταιρία Διάπλαση.  

 
Εντάξει, η ανάληψη πρέπει …. (δεν ακούγεται) 

 
Ασφαλώς οι διαδικασίες γίνονται. 
 

Στο Φιλοξένια σε ποιό σημείο; 
 
Στον κοινόχρηστο χώρο κύριε Νιάρχο, που να γίνει; Στον αιγιαλό.  
 

Γι΄ αυτό το θέμα, αυτό ήθελα κ. Πρόεδρε να ρωτήσω, για αυτό το θέμα 
υπάρχει απόφαση τοποθέτησης που θα γίνει, πως θα γίνει, έχει πάρει απόφαση 

το Δημοτικό Συμβούλιο; Χρειάζεται; Αυτό ρωτάμε.  
 
Πρώτα γίνεται η διάθεση πίστωσης και μετά τα …… (δεν ακούγεται – εκτός 
μικροφώνου) 

 
……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
 Όποιος ξέρεις στο μικρόφωνο. 
 
Κύριε Πρόεδρε εγώ ρωτάω …… (δεν ακούγεται – πρόβλημα στην 
ηχογράφηση)  
 
Καταρχήν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος θέλει να πει κάτι εφόσον γνωρίζει; Ωραία.  
Ο κ. Φάβας. Πείτε.  

 
Ναι, η διαδικασία εδώ σαν Οικονομική Επιτροπή κ. Φαββατά  είναι να ψηφίσουμε 
την διάθεση της πίστωσης από εκεί και πέρα έχει γίνει μία, από ότι γνωρίζω, μια 

έτσι, χωροτακτικά έχει γίνει μία πρώτη προσέγγιση, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται κάτι 
διαφορετικό, είναι εύκολα προσβάσιμο το μέρος  στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο, από 
ΑΜΕΑ εννοώ, στο σημείο το οποίο προτείνεται να τοποθετηθεί το μηχάνημα και για αυτόν 
τον λόγο επιλέγει αυτό το σημείο.  

 
Μπορώ να πάρω το λόγο; 
 

Ναι, ναι. 
 
Το 2ο seatrac θα τοποθετηθεί όπως είπαμε στο Φιλοξένια στον 
κοινόχρηστο χώρο, μίλησα τώρα με τον κ. Βεργόπουλο, και πέρσι 

εξυπηρετούσε 35 άτομα την ημέρα κατά μέσον όρο, από όλη την Ελλάδα. Αυτό μου είπε 
αυτό σας μεταφέρω. 

 
Προφανώς, προφανώς αυτό γίνεται διότι μαζευότανε όλος ο κόσμος που ήτανε 
να το χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο σημείο, για να υπάρχει διασπορά και 

καλύτερη εξυπηρέτηση παίρνουμε ένα δεύτερο μηχάνημα, φαντάζομαι υπάρχει και αίτημα 
από τους ενδιαφερομένους, να τοποθετηθεί ένα δεύτερο μηχάνημα λίγα μέτρα πιο πέρα και 
να μπορούν έτσι οι λουόμενοι οι οποίοι θα το χρησιμοποιούνε να έχουνε 2 δυνατότητες. 
Αυτά νομίζω δεν έπρεπε να τα κουβεντιάζουμε καν, έπρεπε να λέμε ναι απευθείας. 

 
Κύριε Πρόεδρε δεν είναι σωστό αυτό που λέτε να λένε ναι ή όχι, εδώ πέρα 
πρέπει να ρωτάμε για να ξέρουμε τι γίνεται, Από εκεί και μετά εμείς ότι έχουμε 

ψηφίσαμε στον προϋπολογισμό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταλάβατε γιατί το είπα. 

 
 Ότι έχουμε ψηφίσει στον προϋπολογισμό για το θέμα αυτό, βέβαια 
πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένα μηχάνημα αλλά έχουμε μία επιφύλαξη για το 

χώρο  αν πρέπει να, δηλαδή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων περίπου να υπάρχουνε δύο 
μηχανήματα τέτοια. Μην ξεχνάμε ότι η Καλαμάτα έχει μία παραλία 10 χιλιόμετρα, 15 
χιλιόμετρα. Δηλαδή μήπως θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή και η αρμόδια Επιτροπή να δει έναν 
χώρο λίγο πιο μακριά.  

 
Που; 
 
Δεν ξέρω που, αυτό θα μας το πούνε οι ειδικοί.  

 
Για να τοποθετηθεί το seatrac υπάρχει ….  
 

Αυτό θα μας το πούνε οι ειδικοί ή  θα μας το πούνε οι άνθρωποι που το έχουν 
πραγματικά ανάγκη αυτό το πράγμα, ο σύλλογος των ΑΜΕΑ.  

 
 Όχι, δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει μία προϋπόθεση, πρέπει να υπάρχει μπλε 
σημαία στην περιοχή για να τοποθετηθεί το seatrac, δεν μπορούμε να 

πάμε να το βάλουμε όπου να 'ναι. Στην περιοχή λοιπόν της Ανάστασης και στο Φιλοξένια 
υπάρχει μπλε σημαία και αυτός είναι ο λόγος που επιλέγουμε τα σημεία αυτά.  

 
 Άρα αφού υπάρχει το θέμα της μπλε σημαίας τελείωσε.  
 
Υπάρχουν και αλλού σημαίες κύριε Αντιδήμαρχε; 
 
Πού;  
 
Και στην Μαντίνεια υπάρχει σημαία, μην το λέτε αυτό το πράγμα.  
 

……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
Κύριε Πρόεδρε εμείς δεν είμαστε αντίθετοι γι΄ αυτό το πράγμα απλώς …. 
 
Η αξιολόγηση που έγινε κ. Φαββατά είναι για το Φιλοξένια σε σχέση με την 
Μαντίνεια, να είμαστε καλά θα πάρουμε και 3ο αργότερα να βάλουμε και στην 

Μαντίνεια, αλλά προέχει, ο πολύς ο κόσμος είναι στην πόλη τώρα δεν θα κάτσουμε να δούμε 
την Μαντίνεια, η Μαντίνεια αργότερα. 

 
Εγώ παράδειγμα είπα. Παράδειγμα είπα. Παράδειγμα είπα για την Μαντίνεια. 
 
Για την πόλη αν έχετε κάποια πρόταση να το κουβεντιάσουμε.  
Λοιπόν, ψηφοφορία.  

Κύριε Φαββατά. 
 
Εμείς ψηφίζουμε ότι είχαμε ψηφίσει στον προϋπολογισμό. Βέβαια 
συμφωνούμε για την αγορά του μηχανήματος γιατί πραγματικά υπάρχουν 

ανάγκες από τους ανθρώπους μας που το χρειάζονται. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα;  
 
 Ότι έχουμε ψηφίσει στον προϋπολογισμό. 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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Κύριε Αντωνόπουλε; 
 
Ο κ. Νιάρχος ……. (δεν ακούγεται) 
 

Εμείς μιας και ανοίξαμε την κουβέντα για αυτό το ζήτημα, οπωσδήποτε και είναι 
αναγκαίο και ένα και δύο να φτιαχτούν, αλλά έπρεπε να υπάρχει ένας 

προγραμματισμός χωροταξικός  εκ των προτέρων και να είναι και στην εισήγηση μέσα για να 
γνωρίζουμε. Βέβαια αν μας λέτε ότι είναι και μπλε σημαία, ε όλα μαζί πάνε αυτά.  
Εμείς θα ψηφίσουμε όπως στον προϋπολογισμό. 

 
Κύριε Αντωνόπουλε; 

 
Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ για το θέμα αυτό απλώς να πω δυό λόγια μια 
και δεν μίλησα, ότι είχαν δημιουργηθεί δύο προβλήματα σε αυτήν την 

υπόθεση, το ένα πρόβλημα έχει να κάνει με την καταστροφή του ……… (δεν ακούγεται – 
εκτός μικροφώνου)  καταστράφηκε για κάποιο λόγο. Θυμάμαι καλά; 

 
Το πήρε η θάλασσα. 

 
Παρόλο που δεν είναι θέμα που το ξέρω καλά αλλά καταστράφηκε με τις 
πλημμύρες τότε που έγινε ο χαμός. Αλλά το επισκεύασαν από ότι ξέρω, 

συγκέντρωσαν τα κομμάτια και επισκευάστηκε.    
 
………. (δεν ακούγεται - πρόβλημα στην ηχογράφηση)  

 
Το ένα είναι να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ότι αυτό δεν θα 
καταστραφεί και δε θα δημιουργηθούν κάποια προβλήματα, όπως έγινε 

και την προηγούμενη φορά και για εμάς οι πλημμύρες δεν αποτελούν καμία δικαιολογία γιατί 
αυτά μπορούνε και πρέπει να προστατεύονται, και το δεύτερο είναι ένα θέμα χωροθέτησης 
δηλαδή δεν φτάνει να βάλουμε αυτό για να φτάσει εκεί  ο άνθρωπος που έχει τα ειδικά 
προβλήματα για να το χρησιμοποιήσει αλλά θα πρέπει  να υπάρχει και πρόσβαση στο χώρο. 
Η πρόσβαση στο χώρο εξασφαλίζεται για θέσεις στάθμευσης τέτοιων χρήσεων; Λοιπόν, 
δηλαδή, αν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο να φτάσει κάποιος στο σημείο αυτό και να 
αφήσει το αυτοκίνητό του, έτσι, για να μπει και να βγει τι νόημα έχει να το βάλουμε. 
Συμφωνούμε ή διαφωνούμε;  

 
Συμφωνούμε. 

 
 Αυτά.  
 

Από την πλειοψηφία κάποιος;  
Ο κ. Δημόπουλος. 

 
Ως προς τις θέσεις στάθμευσης εξασφαλίζετε, στο seatrac της Ανάστασης 
έχουμε ορίσει δύο θέσεις στάθμευσης ειδικά για ΑΜΕΑ τέλος πάντων, για 

ανάπηρους. και έχουνε και διαμορφωθεί διαβάσεις για να μπορεί να κυκλοφορεί καλύτερα …   
Αντίστοιχα και στο Φιλοξένια υπάρχουνε θέσεις, εκεί στο κομμάτι μπροστά που υπάρχει…, 
υπάρχει ένα Δημοτικό πάρκινγκ απέναντι… 

 
 ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

 Όχι δεν κάνουμε διάλογο. 
 
Υπάρχει το δημοτικό πάρκινγκ απέναντι και υπάρχει και η δυνατότητα στο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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πάρκινγκ που βρίσκεται δυτικά του Φιλοξένια, υπάρχει χώρος. 
 
Δεν θα παίρνετε το λόγο μόνος σας.   
 
Δεν θα πάρετε το λόγο μόνος σας, θα σας το δώσουμε. περιμένετε, περιμένετε. 
Κύριε Δημόπουλε τελειώσατε; Κάποιος άλλος από την πλειοψηφία;  

Ωραία, ορίστε. 
 
Θέλω να πω κύριε Πρόεδρε το εξής, ότι εκεί στο χώρο του Φιλοξένια, 
εκεί, τυχαίνει και την ξέρω την περιοχή, έτσι, δεν το λέω για κανέναν 

άλλο λόγο, εκεί δεν μας επιτρέπεται η πρόσβαση, ο χώρος είναι ιδιωτικός έχουνε βάλει μία 
μπάρα αυτοί ...  
Μισό λεπτό, μισό λεπτό να τελειώσω. 

 
 Απέναντι, απέναντι στο δημοτικό πάρκινγκ. 

  
 Απέναντι, υπάρχει λοιπόν μία μπάρα εκεί, επειδή τον αναφέρατε εσείς 
τον χώρο αυτόν, εντάξει, και προφανώς…. 

 
Κάτι άλλο λες. 

 
 Όχι, είπε ή ο χώρος αυτός ή ο χώρος ο απέναντι. Λοιπόν…. 
 

Υπάρχει ο απέναντι που είναι δημοτικός … 
 
Τώρα εντάξει με διακόπτετε, δεν με πειράζει εμένα, δεν έχω πρόβλημα. 
 

Τώρα μην κάνετε διάλογο… 
 
Καλό είναι αυτό. 
 

… αφήστε τον, κ. Δημόπουλε, αφήστε τον να ολοκληρώσει. 
 
Εμένα δεν με πειράζει. 
 

Ε, τώρα δεν θα κάνουμε διάλογο εδώ πέρα, μιλήστε, μιλήστε και ολοκληρώστε.  
 
Πρόεδρε μήπως να αλλάξει η διαδικασία, να γίνονται ερωτήσεις …... (δεν 
ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Ε, αυτό λέω και εγώ. Να φύγουμε και εμείς από εδώ πέρα και να μιλάνε μόνοι 
τους.  

Λοιπόν κύριε Αντωνόπουλε, τελειώστε, τελειώστε, την τοποθέτησή σας. 
 
  Η παρατήρησή μου είναι η εξής, ότι ανέφερε ο κ. Δημόπουλος ότι 
υπάρχουν όντως δύο χώροι, ένας εκεί και ένας απέναντι, ο απέναντι 

χώρος ναι είναι στον Δήμο, εκεί είναι πάνω μία στροφή το ξέρετε, αν το αφήσει το 
αυτοκίνητο ένας που είναι  ΑΜΕΑ   δεν είναι εύκολο να περάσει απέναντι στην στροφή αυτή, 
αυτό το γνωρίζετε γιατί δεν μπορούμε να περάσουμε εμείς  που δεν είμαστε ΑΜΕΑ πόσο 
μάλλον ένας που είναι σε αυτή την κατηγορία. Πάμε παρακάτω. Ο χώρος στον οποίον εσείς 
προσδιορίσατε προηγουμένως σαν χώρο μπροστά στο Φιλοξένια, σας λέω ότι έχει μία μπάρα 
η οποία ανοίγει και κλείνει και ο οποίος είναι στην διαχείριση του Φιλοξένια, καταλάβατε; Δεν 
είναι χώρος δηλαδή του Δήμου, ούτε είναι χώρος δημόσιος εκτός και εκεί υπάρχει ένα 
καθεστώς το οποίο ας πούμε δεν είναι ελεγχόμενο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Δηλαδή, σε ποιόν ανήκει αυτός ο χώρος, ανήκει στο Φιλοξένια, και μπορούμε εμείς να τον 
έχουμε σαν πρόσβαση για την δουλειά αυτή ή ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και στο Δήμο, 
δεν ξέρω που ανήκει; Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα λύσετε πριν μπούμε σε 
οποιαδήποτε άλλη διαδικασία και ο χώρος αυτός να ξέρετε είναι  ακατάλληλος για εμένα, για 
ποιο λόγο; Γιατί και οι δύο χώροι πρόσβασης είτε ο ένας είτε ο άλλος είναι σίγουρα 
προβληματικοί σας το λέω από πρώτο χέρι γιατί το ξέρω. Ψάχτε το και εσείς και θα δείτε.  
Ευχαριστώ. 

 
Θέλετε κάτι άλλο; 
Για να το κλείσουμε. Αν θέλετε οκ. 

 
Προσδιόρισα, είπα ότι υπάρχει και το πάρκινγκ που είναι έξω από το 
Φιλοξένια, με την έννοια ότι διευκολύνει  ένα κόσμο εκεί, έτσι, είναι 

κλειστό πράγματι δεν είναι δημοτικό εκείνο το σημείο, δεν…, ναι αλλά … 
 
Είναι κοινόχρηστο. 

 
Δεν ξέρεις αν είναι κοινόχρηστο. Σε γενικές γραμμές εκεί ο κόσμος 
παρκάρει  τα αυτοκίνητά του, λοιπόν για έναν άνθρωπο που έχει κάποια 

κινητικά προβλήματα αν το απέναντι πάρκινγκ είναι γεμάτο, πιστεύω ότι είναι ένας χώρος 
που βοηθάει τέλος πάντων την όλη κατάσταση.  
Εκείνος ο χώρος που δεν έχει να κάνει με την μπάρα,  έχει να κάνει το απέναντι πάρκινγκ και 
υπάρχει και η διάβαση πεζών πιο πάνω  που μπορεί να την χρησιμοποιήσει ο ΑΜΕΑ να 
περάσει απέναντι.  

 
 Ωραία.  
Λοιπόν, προφανώς η αρνητική σας ψήφο είναι και για τις υπόλοιπες πιστώσεις, 

εντάξει; Με ακούσατε τι είπα;  
 
Ναι.  Σας άκουσα. 
 
Για το σύνολο. 
 
Ναι. Μία κουβέντα μόνο να πω για να το ... Εγώ σε αυτά τα θέματα   
ψηφίζουμε ότι έχουμε ψηφίσει στον προϋπολογισμό. Επειδή όμως το θέμα 

αυτό είναι πολύ σοβαρό, επειδή πληροφορήθηκα ότι είναι η περίπτωση  του Φιλοξένια που 
λέει ο κ. Δημόπουλος, είναι πολύ δύσκολη η περιοχή εκεί πέρα. Δεν είναι μόνο ο χώρος που 
λέει ο συνάδελφος ο Αντωνόπουλος  ότι ο χώρος είναι ιδιωτικός. Και ο  χώρος που γυρίζει το 
λεωφορείο…. 

 
Ωραία να πω όμως κάτι; 
 
Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Και ο χώρος που γυρίζει το λεωφορείο είναι του 
Φιλοξένια, το Φιλοξένια παραχωρεί στο λεωφορείο  στο αστικό να γυρίζει. 

Ταυτόχρονα απέναντι που λέει ο κ. Δημόπουλος καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να φτιάξουμε 
θέσεις πάρκινγκ αυτοκινήτων ΑΜΕΑ απέναντι για να περνάνε από την άλλη μεριά. Για αυτό 
πρέπει η Δημοτική Αρχή να ξαναδεί τον χώρο, εγώ εκεί θέλω να πω και γι' αυτό το θέμα το 
άνοιξα. Από εκεί και μετά στο συγκεκριμένο θέμα ψηφίζουμε ότι είχαμε ψηφίσει στον 
προϋπολογισμό.  

 
Το είπαμε αυτό, ωραία.  
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ψηφίζουμε την πίστωση, εντάξει, από εκεί και πέρα τα 

θέματα που είπατε για την χωροθέτηση ο κ. Δημόπουλος θα τα λάβει υπόψη του, θα τα 
συζητήσει με την Τεχνική Υπηρεσία και θα τα δούνε. Εντάξει; Λοιπόν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΦΩΝΗ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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…….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Εντάξει, το αίτημα, το αίτημα.  

Είπαμε η πλειοψηφία ναι και ο κ. Αντωνόπουλος.  Ναι δεν ψηφίσατε; Ναι.  

Οι υπόλοιποι κατά τον προϋπολογισμό. Για το σύνολο. Ε, δεν μπορούμε να το σπάσουμε. 
Κύριε Αντωνόπουλε δεν ψηφίζουμε χωριστά κάθε πίστωση.  

 
Είπα εγώ αυτό; 
 

 Όχι σας το διευκρινίζω μην παρεξηγηθούμε.  
Ψηφίζετε ναι. Ωραία. 

 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 και του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντων των κ.κ. Φαββατά και Νιάρχου οι οποίοι 
τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 
  

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Υποβάλλει στη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας αίτημα για την 
έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών, το είδος και το ύψος των 
οποίων, καθώς και οι αντίστοιχοι Κ.Α.Ε. του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2017, αναφέρονται αναλυτικά στα σχετικά αιτήματα των Διευθύνσεων 
Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ  

  2. Γυφτέας Ηλίας  

  3. Δημόπουλος Δημήτριος   

  4. Μπουζιάνης Παύλος  

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος 

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  7. Φάβας Γεώργιος  

  8. Φαββατάς  Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Μαρτίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 














