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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   06/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   41/2013 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η  Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

6η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 8599/15-2-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

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

Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Μπρεδήμας 

Θεόδωρος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

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

Αθανάσιος και 2) Μπασακίδης Νικόλαος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. 1) Γκραίκης Παύλος και  2) Μπεχράκης Σταμάτης.  

 

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 : 

Διενέργεια φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την τοποθέτηση 
αυτόματων μηχανημάτων πώλησης καφέ, νερού, αναψυκτικών και άλλων  

Με την 379/2012 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίσθηκαν 
οι όροι και συντάχθηκε η διακήρυξη  διενέργειας διαγωνισμού για την τοποθέτηση 
αυτόματων μηχανημάτων πώλησης καφέ, νερού, αναψυκτικών και άλλων.  
  
Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ο παραπάνω διαγωνισμός είχε 
προγραμματισθεί να γίνει στις 27/12/2012 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Στην παραπάνω συνεδρίαση δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος και δεν 
κατατέθηκε καμία προσφορά.  Μετά απ’ αυτό διαπιστώθηκε το άγονο του διαγωνισμού 
και  προσδιορίστηκε νέα ημερομηνία επανάληψης αυτού, σήμερα 19/2/2013, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 412/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Στη συνέχεια  κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για να καταθέσουν προσφορές, αλλά δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος.  
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 

 
Συνεπώς αφού δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος, κηρύσσεται άγονος ο 
διαγωνισμός.  

Ο κ. Μπρεδήμας. 
 
Ευτυχώς που είναι άγονος ο διαγωνισμός. 
Θα ήθελα να θέσω έναν προβληματισμό στη Δημοτική Αρχή ο οποίος 

είναι ο εξής. Σε περίοδο οικονομικής κρίσεως στην οποία τα επαγγέλματα και ιδιαίτερα 
ο επαγγελματικός κόσμος υποφέρει, νομίζω ότι το να στήνουμε, το να κάνουμε 
δημοπρασία, προκειμένου να τοποθετηθούν αυτοί οι αυτόματοι πωλητές δημιουργεί σε 
αυτούς τους χώρους δημιουργεί εις βάρος των ανθρώπων των επαγγελματιών, οι 
οποίοι  πένονται, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να το ξαναδείτε προκειμένου να μην 
επαναληφθεί αυτός ο διαγωνισμός, διότι είναι εις βάρος των επαγγελματιών της πόλης. 

 
Απ’ ότι γνωρίζω τα μηχανήματα μπαίνουν σε περιοχές που δεν υπάρχουν 
καταστήματα και είναι δύσκολο γι αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στο χώρο 

αυτό να βρουν κάποια πράγματα.     
 
Αμέσως σας απαντώ. Λέτε γήπεδο οδός Σφακιανάκη – Καλλιπατείρας. 
Εκεί είναι γεμάτο από καταστήματα. Παρόμοια δίπλα ακριβώς είναι στη 

σειρά. Γήπεδο λέτε, Λουκαρέα είναι τέρμα Νέδοντος και εκεί υπάρχει ένα κατάστημα. 
Χώρος ωδείου, είναι στη γωνία το μαγαζί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε μία απόσταση 50 – 100 μέτρων μπορεί να υπάρχουνε. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ένα, η ΔΕΥΑ; Εδώ μόνο δεν υπάρχει… 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Κύριε Μπρεδήμα το σκεπτικό σας το καταλαβαίνω και να σας πω ότι το 
βλέπω με μεγάλη συμπάθεια. Όταν υπάρχει ένα μηχάνημα μέσα στον 

χώρο κάποια στιγμή που εξελίσσεται ένας αγώνας δεν έχει το χρόνο πιθανόν να πάει  
στα 50 – 100 μέτρα, αλλιώς όποιος θέλει να πάει να δει, να παρακολουθήσει κάτι 
πηγαίνοντας προμηθεύεται ότι θέλει και στη συνέχεια δεν χρειάζεται. Εντάξει τώρα 
αυτό είναι …  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Είναι η άποψη μας….. 

 
Εντάξει, σεβαστή, σεβαστή. Εξάλλου ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος. 
Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κ. Νιάρχο;   

 
ΦΩΝΗ: Χρειάζεται, ο Λουκαρέας ειδικά χρειάζεται. 

 
Αυτές είναι προηγούμενες αποφάσεις σήμερα δεν γίνεται ο διαγωνισμός, δε 
προτείνετε κάτι άλλο;  

 
Μπορεί μετά τον άγονο διαγωνισμό να γίνει απευθείας ανάθεση αν 
υπάρξει ενδιαφερόμενος. 

 
Εντάξει εμείς γενικά έχουμε μια διαφορετική θέση για τη διαχείριση, την 
αξιοποίηση των αθλητικών χώρων, σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. 

Αυτό λέμε, τώρα επ’ αυτού του ζητήματος… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κύριε Φαββατά θέλετε κάτι να προσθέσετε;  

 
Κύριε Πρόεδρε επειδή είναι η δεύτερη φορά που είναι άγονος ο 
διαγωνισμός μπορεί η Δημοτική Αρχή να προβεί στην απευθείας ανάθεση.  

Θα ήθελα συμπληρώνοντας αυτά που είπε ο κ. Μπρεδήμας, από αυτές τις πέντε θέσεις 
που έχει εδώ πέρα να αφαιρέσουμε κάποιες και αν η Δημοτική Αρχή θέλει να κάνει 
απευθείας ανάθεση, ας την κάνει, δηλαδή όπως είναι το γήπεδο στην Καλλιπατείρας … 

 
Δύο λεπτά η Δημοτική Αρχή δεν θέλει, ακολουθεί όλη την διαδικασία 
θέλω να πω, γιατί καμιά φορά αφήνονται, ακολουθήθηκε όλη η 

διαδικασία δημοπρασιών έτσι; Δεν πήραμε πρωτοβουλία να κάνουμε κάποια…. 
 
Ακολουθεί όλη την διαδικασία γνωρίζοντας ότι την τρίτη φορά θα πάει σε 
απευθείας ανάθεση.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό εντάξει, είναι δική σας λογική.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  Ε, τη δικιά μου θα πω, τη δικιά σας θα πω;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να λέτε ότι θέλετε. 

 
Την δικιά μου άποψη θα πω. Γνωρίζοντας τη διαδικασία, γνωρίζω ότι την 
τρίτη φορά θα πάει σε απευθείας ανάθεση, όμως κρίνω σκόπιμο ότι 

κάποιες περιοχές όπως είναι το γήπεδο π.χ της Καλλιπατείρας, εκεί πέρα στη Τέντα, 
πρέπει κάποιες θέσεις να εξαιρεθούν και αν η Δημοτική Αρχή θελήσει να συνεχίσει την 
απευθείας ανάθεση σε αυτόν που έχει αυτά τα μηχανήματα ας το κάνει, αλλά κάποιες 
περιοχές που γειτνιάζουν δίπλα καταστήματα με τα ίδια είδη να εξαιρεθούν και αυτές 
είναι από τις πέντε είναι τουλάχιστον οι τρεις περιοχές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Είναι στο χώρο του Ωδείου εδώ στην Υπαπαντή, είναι στα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ που 
υπάρχει κάποιο καφενείο εκεί, υπάρχει κάποιο στα συνεργεία  ο κύριος Αντιδήμαρχος… 

 
Θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω για την ιστορία έχω το πρακτικό της 
προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όπου έχει 

αποφασίσει Ομόφωνα να καταρτιστούν οι όροι σχετικά με τη διακήρυξη, Ομόφωνα.  
Τώρα έχετε διαφορετική άποψη μπορείτε να την έχετε.   

 
Κύριε Πρόεδρε, όταν λέμε την μισή αλήθεια είναι μεγαλύτερη από ψέμα. 
Να καταργηθούν, τα συγκεκριμένα σημεία όμως τα επιλέξατε εσείς. 
 
Είναι μες την απόφαση αναφέρονται. Εντάξει το ακούσαμε κ. Φαββατά 
την είπατε την άποψή σας.  

Κάποιος άλλος θέλει να προσθέσει κάτι; Κυρία Λιακουνάκου. 
 
Εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχουν κυλικεία 
από τα οποία εισπράττει ο Δήμος, εκεί δεν θα πρέπει να μπαίνουν 

τέτοια μηχανήματα, και αυτό σε συζήτηση και με πολίτες, αλλά και με ανθρώπους που 
έχουν κυλικεία από τα οποία εισπράττει ο Δήμος. Τώρα αν ένα τέτοιο μηχάνημα μπει 
σε μια περιοχή από την οποία ο Δήμος δεν εισπράττει είναι άλλοι επαγγελματίες, αυτό 
ίσως να είναι και προς όφελος των πολιτών γιατί λειτουργεί ανταγωνιστικά στο να 
κατεβάσουν τις τιμές. 
Δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε αν είναι χώροι στους οποίους υπάρχουν κυλικεία 
μέσα από τα οποία εισπράττει ο Δήμος. Μόνο αυτή την παρατήρηση. 

 
Ψηφοφορία; Εξάλλου κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός δεν είναι θέμα 
ψηφοφορίας.  
 
Έκανα μία πρόταση και λέω. Επειδή η Δημοτική Αρχή θα προβεί στην 
απευθείας ανάθεση να εξαιρεθούν κάποιες περιοχές.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Φαββατά θα το σκεφτούμε και θα αποφασίσουμε…….  

 
Τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή; Έγινε άκαρπος ο διαγωνισμός 
και πάει για ανάθεση; Αυτό αποφασίσατε;   

 
 Εμείς δεν αποφασίσαμε να πάμε σε απευθείας ανάθεση. Αυτή τη στιγμή, 
το διαγωνισμό κάναμε, αυτό κάναμε. 

 
Να γίνει ξανά ο διαγωνισμός με άλλους όρους όπως πρότεινε ο 
συνάδελφος Φαββατάς. 

 
Πιθανόν να χρειαστεί να γραφτούν οι νόμοι από την αρχή, να τους 
ξαναγράψουμε δεν είναι πρόβλημα. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Αποφασίσαμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να ξαναπάμε με διαγωνισμό; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν αποφασίσαμε τίποτα, εμείς διαπιστώσαμε……  

 
Ο κ. Νιάρχος και ο κ. Φαββατάς βάλανε πρόταση..….. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τη βάλουμε στην ψηφοφορία την πρόταση του κ. Φαββατά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 



Συνεδρίαση :  06/2013 Τρίτη  19 / 2 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   41/2013 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   5

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε είχα μία πρόταση.  Να την ξαναπώ πάλι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κ. Φαββατά καταλάβαμε. Βελτίωση όρων στην διακήρυξη.  

 
…. είναι κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουνε δίπλα τους 
καφενεία με τα ίδια πράγματα κ.λπ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία για την πρόταση του κ. Φαββατά. Ψηφίζουμε, Η πλειοψηφία;  
  
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Απορρίπτεται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπρεδήμας δεκτή, ο κ. Νιάρχος; 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Λευκό. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από  διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και  του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2011 ¨Καλλικράτης¨,  καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής 
ψηφοφορίας ως προς την πρόταση του κ. Φαββατά, όπως κατατέθηκε από τον ίδιο και 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, σύμφωνα με την οποία,  ΥΠΕΡ της 
πρότασης τάσσονται οι κ.κ. Μπρεδήμας & Φαββατάς, ΛΕΥΚΟ δηλώνει  ο κ. Νιάρχος και 
ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Μπουζιάνης, Καμβυσίδης, Καρβέλης, Μπούχαλης & 
Μιχαλόπουλος,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 
I. Διαπιστώνει το άγονο του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την τοποθέτηση 

αυτόματων μηχανημάτων πώλησης καφέ, νερού, αναψυκτικών και 
άλλων,  δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 

 
II. Δεν κάνει αποδεκτή τη πρόταση του κ. Φαββατά όπως κατατέθηκε από 

τον ίδιο και καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, για 
τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού, ως προς τους χώρους 
τοποθέτησης των αυτόματων μηχανημάτων.  

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  4. Μπούχαλης Δημήτριος  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  6. Νιάρχος Αναστάσιος  

  7. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 5 Μαρτίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


