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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   32/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   257/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

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

32η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 46896/5-8-2013 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)   

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) Μπούχαλης 

Δημήτριος, 5) Μπρεδήμας Θεόδωρος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

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

Νικόλαος και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.    

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκoνται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Μαρινάκης Σαράντος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 252 απόφαση) και 

Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 252 απόφαση) οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ.   Μπασακίδη Νικόλαο  

και Νιάρχο Αναστάσιο 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 8ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου  εισόδων 

πόλεως Καλαμάτας». 

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 46321/1-8-2013 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών & 
Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, με τα αναφερόμενα σε αυτή συνημμένα, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής 
 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ   
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΙΣΟΔΩΝ 
ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  

 
    Έχοντας υπόψη: 
α. Την αρ. 51/13 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. Του Δήμου Καλαμάτας 
β. Το εγκεκριμένο Τ.Π. και προϋπολογισμό του έτους 2013 του Δήμου Καλαμάτας 

μετά από τροποποίησή του με την υπ' αρ. 297/2013 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

γ. το Ν.3669/2008 << Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων>> 

δ. το Ν.3852/2010 <<Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης>> 

ε.  την υπ' αρ. 281/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Καλαμάτας με θέμα 
την έγκριση της μελέτης << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ>> 

στ. την υπ’ αρ. 204 /2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα τη διάθεση 
της πίστωσης  του έργου του θέματος. 

στ. Την αρ. 829/2013 πρόταση ανάληψης  υποχρέωσης  του Δήμου Καλαμάτας 
 

Εισηγούμεθα  
 
την  κατάρτιση  όρων   και την σύνταξη  διακήρυξης  για την διενέργεια   ανοιχτού    
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με προϋπολογισμό 203.252,03 €  χωρίς ΦΠΑ και 
250.000,00 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 30.7323.05 και πηγή 
χρηματοδότησης Υπουργείο Ανάπτυξης -Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών – 
Μεταφορών & Δικτύων  με διατιθέμενη πίστωση για το 2013 το ποσό των 250.000,00 
€ 
 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  και η  προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται σε 90 Η.Η. 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί   από την  ορισθείσα   επιτροπή   διαγωνισμού  
της υπ . αρ. 07/2013 Απόφασης Οικονομικής  Επιτροπής . 

                                    
Συν/να : 1)Η Τεχνική    μελέτη 51/2013 Τ.Υ.              
   2)Διακήρυξη 
 
                                    <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ>> 
                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
                    & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
         ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται σχετικά, 
έχουν ως εξής: 

 
Είναι το ποσό το οποίο εξασφάλισε ο Δήμος των 250.000 ευρώ από το 
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, εάν θυμάμαι καλά, για τη βελτίωση του 

οδικού δικτύου εισόδων πόλεως.  
Είναι εισήγηση για την κατάρτιση όρων και τη σύνταξη διακήρυξης.  
Συμφωνείτε; 

 
Υπήρχε δυνατότητα, σε σχέση με τον προσανατολισμό του έργου, 
δηλαδή εάν υπήρχε δυνατότητα να πάει σε άλλα έργα οδοποιίας ή 

μόνο σ’ αυτό;  
Επομένως, εντάξει, δεν αφορά το οικονομικό σκέλος, είναι η ιεράρχηση των αναγκών… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι’ αυτό είπα ότι είναι από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. 

 
…μιας και υπάρχουνε λαϊκές γειτονιές και λαϊκές περιοχές που 
δυστυχώς αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Μπορείς να φτιάξεις έναν 

δρομάκο καλλίτερα μπροστά σε νηπιαγωγεία, σε χωριά κλπ. Το να σγαρλίσουμε σαν τις 
κότες τις νέες εισόδους για να δείξουμε επειδή έχουμε προεκλογική περίοδο, δεν 
νομίζω ότι είναι… Το σγάρλισμα της ασφάλτου… 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα μας λέει ιστορίες.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν σας λέω ιστορίες, σας λέω ότι από το Ταμείο Οδοποιίας… 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ μην κάνετε διάλογο. 

 
Να σου πω κάτι; Δεν τσαντίζομαι, εγώ δεν τσαντίζομαι καθόλου αλλά 
άμα θες να το κουβεντιάσουμε επί ουσίας, αλλά να πάμε στην 

Επιτροπή Ποιότητας να το κουβεντιάσουμε. Εντάξει; 
 
Έχετε ξεκινήσει ένα παραμύθι εδώ και λίγες μέρες ¨προεκλογικά, 
προεκλογικά¨. Βγαίνει ένα φυλλάδιο να ενημερώσει τον κόσμο 

¨προεκλογικά¨ ο ένας. Έρχεται τώρα μία εργολαβία και αντί να πείτε ¨μπράβο¨ στη 
Δημοτική Αρχή που εξασφάλισε χρήματα για την πόλη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Σε τι να πούμε ¨μπράβο¨;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: …μας λέτε ιστορίες για αγρίους.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: …(δεν ακούγεται) 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σε παρακαλώ! 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Κε Ηλιόπουλε, κε Ηλιόπουλε.  

 
…(δεν ακούγεται)… σας παρακαλώ η καραμέλα η οποία… Μασάμε μια 
τσίχλα και δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Ηλιόπουλε! Δεν χρειάζεται να φωνάζετε! 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κε Πρόεδρε ευθύνεστε, πετάγεται ο κ. Ηλιόπουλος. Πετάγεται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εσύ πετάγεσαι τώρα. 

 
Πετάγεται. Μίλαγα εγώ πετάγεται, μίλαγε ο Μπεχράκης πετάγεται. Τι 
είναι αυτά τα πράγματα; 
 
Ηρεμία, ηρεμία. Συνάδελφοι ηρεμία. Συνάδελφοι να παίρνετε το λόγο, 
σας παρακαλώ. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κρατήστε τη διαδικασία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι… 
 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: …(δεν ακούγεται). 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κε Πρόεδρε μου δίνετε το λόγο σας παρακαλώ! 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 250.000 για τέσσερις εισόδους; 
 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Καμβυσίδη! 

 
Υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων, έχουν γίνει πολλά ατυχήματα σ’ αυτό 
το δρόμο ……(δεν ακούγεται) 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ακριβώς αυτό λέω, ακριβώς αυτό λέω. 

 
Αν και ξεφύγαμε από το θέμα της συζήτησης. Εμείς εδώ απλώς 
αποφασίζουμε για την κατάρτιση των όρων, δεν μιλάμε επί της ουσίας.  

Μη μιλάτε όλοι μαζί.  
Μιλήστε κε Μαρινάκη, ανοίξτε το μικρόφωνο και μιλήστε.  

 
Τα χρήματα αυτά είναι από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, αυτά τα 
χρήματα δεν μπορούν να πάνε στον ιστό της πόλης. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπαμε, το εξηγήσαμε. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(δεν ακούγεται)… σε δρόμους. 

 
Μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι 
συνεδρίαση. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κε Πρόεδρε το λόγο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποιο πράγμα κε Μπρεδήμα; 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Για τα όσα είπε ο κ. Ηλιόπουλος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι έκλεισε το θέμα.  

 
Δεν έκλεισε το θέμα. Απαντώ ότι πράγματι αυτό το φυλλάδιο είναι 
προεκλογικό και μόνο όσοι δεν έχουν μάτια να βλέπουν και όσοι δεν 

έχουν αυτιά για να ακούνε… Αυτό το πράγμα το αντιλαμβάνονται οι πάντες. Μέχρι και 
ευχαριστίες στο τέλος και ευχαριστούμε και τον Μητροπολίτη, μπλέκετε και τον 
Δεσπότη κτλ. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εννοείται. 

 
Μπλέκετε και τον Δεσπότη. Γιατί τον παίρνετε, τον καλείτε για 
σύμμαχό σας τον Δεσπότη; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Μπρεδήμα εδώ.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Άμα τον καλείτε… 

 
Κε Μπρεδήμα ότι θέλετε εδώ. 
Προχωράμε στη ψηφοφορία. Το θέμα μας είναι… 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Μπεχράκη… 

 
Μου επιτέθηκε, με διέκοψε, περίμενα ευγενικά να μου δώσετε το 
λόγο… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Μπεχράκη σας παρακαλώ, μπορείτε να μη μιλάτε μεταξύ σας; 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Να αποκαταστήσομε τα πράγματα.  

 
Κοιτάξτε κε Μπεχράκη, να πω κάτι εγώ πριν πείτε οτιδήποτε. Σας 
παρακαλώ, θα μιλήσετε.  

Προκαλείτε και εσείς λέγοντας χαρακτηρισμούς και εκφράσεις του στιλ ¨σκαρλίζετε το 
δρόμο¨. Όταν λέτε τέτοια πράγματα… 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(δεν ακούγεται) 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Να ολοκληρώσω και θα μιλήσετε. Αλλά και το λόγο το οποίο 
χρησιμοποιείτε προκαλείτε. 

Λοιπόν… 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …(δεν ακούγεται) 

 
Σας παρακαλώ κε Φαββατά, σας παρακαλώ κε Φαββατά. Σας παρακαλώ, 
μην πετάγεστε.  

 
Θα μας φιμώσετε όμως όπως τους φοιτητικούς συλλόγους στη 
χούντα; Έχετε πρακτικές φοιτητικών συλλόγων της χούντας; 

 
Όχι καθόλου. Έχετε δικαίωμα να μιλάτε αλλά θα ακούτε και την 
απάντηση. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ούτε πρόσβαλα κανέναν… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μάθετε να ακούτε και τις απαντήσεις. 

 
… ήταν ένας χαρακτηρισμός ο οποίος άμα κοιτάξτε το τι γίνεται σ’ 
αυτούς τους πέντε κόμβους, είναι όπως το λέει μέσα, φρεζάρισμα, γι’ 

αυτό χρησιμοποίησα και τη λέξη ¨σκάλισμα κότας¨… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν είναι… 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Διαβάστε μέσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω, το διάβασα. 

 
…φρεζάρισμα ασφάλτου και νέα επίστρωση. Είναι πέντε κόμβοι. Άμα 
κάποιος παρακολουθήσει τεχνιτά τι γίνεται, είναι επιφανειακές αλλαγές 

οι οποίες θα φαίνονται σε όλη την πόλη ότι γίνονται έργα αλλά χωρίς κανένα απ’ αυτά 
τα έργα ουσιαστικά να μπορεί να μεταβάλει κάποια ουσιαστική κατάσταση. 

Απαντάω στον κ. Καμβυσίδη, πραγματικά η διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου κόμβου 
με αυτό το ποσό, θα σήμαινε κάτι. Σας θυμίζω όμως ότι υπάρχουν είσοδοι χωριών 
παραδίπλα, στη Σπερχογεία, οι οποίοι είναι χειρότεροι από είσοδο βενζινάδικου και γι’ 
αυτό δεν κάνετε τίποτα και μετά μας λέτε γιατί τα λέμε. Γιατί απλώς δεν έχετε ανοίξει 
ποτέ τη συζήτηση να δείτε ποιες είναι οι ανάγκες ακριβώς. 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, τελείωσε το θέμα, τελείωσε το θέμα. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Σε παρακαλώ! 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσε το θέμα. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σε παρακαλώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώθηκε το θέμα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Έδωσες το λόγο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώθηκε αυτή τη φορά. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το λόγο. Θέλω να μιλήσω Πρόεδρε, το λόγο. Ζητάω το λόγο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, μιλήστε.  

 
Επειδή ο κ. Μπεχράκης είναι καινούργιος στα δημοτικά πράγματα και 
δεν ξέρει. Θα θυμίσω ότι το 2007… 

 
ΦΩΝΗ: …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη πετάγεσαι κύριε. 

 
Σε παρακαλώ!  
Είναι παλιός, βγήκε ο άνθρωπος πριν τρία χρόνια. Έχεις πρόβλημα 

δηλαδή να τον χαρακτηρίσουμε παλιό; Τι είσαι, δικηγόρος του είσαι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Ηλιόπουλε μην απαντάτε. 

 
Βρε αδελφέ, είμαι τρίτη θητεία. Δηλαδή είναι κακό να το πούμε αυτό, 
σε ενοχλεί; Άμα σε ενοχλεί, πες το μας. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο. 

 
Δεν μπορεί εδώ πέρα ότι κουβεντιάζουμε να έρχεται μετά η 
αντιπολίτευση και να το φιλτράρει.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …θα παίρνετε το λόγο. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Φαββατά μην κατηγορείτε τους άλλους, το ίδιο κάνετε.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κάνετε συνέχεια.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Θέλουμε να ακούσουμε την εμπειρία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, μη μιλάτε. Κλείστε το και ακούστε. 

 
Θεωρώ λοιπόν ότι ο κ. Μπεχράκης επειδή εξελέγη αυτή την 
τετραετία και ίσως κάποια πράγματα, όχι σκοπίμως, δεν τα γνωρίζει, 

θα του πω λοιπόν το εξής. Ότι, το 2007 η Δημοτική Αρχή είχε εκπονήσει ένα 
πρόγραμμα και είχε φτιάξει όλους τους κεντρικούς δρόμους, αν όχι όλους, τους 
περισσότερους των χωριών. Θυμίζω Μαντίνεια, θυμίζω Βέργα, θυμίζω Σπερχογεία, 
θυμίζω Αντικάλαμο. Όταν εννοεί λοιπόν ότι η είσοδος της Σπερχογείας είναι χειρότερη 
από βενζινάδικο, τον καλώ να μας καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση πως θα φύγουμε 
από την κατάσταση του βενζινάδικου και που θα πάμε. Για τη Σπεργογεία για να δούμε 
τι ξέρει, γιατί… 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(δεν ακούγεται) 

 
…εξηγήστε μας τι εννοείται ¨βενζινάδικο¨ και εξηγήστε μας… 
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(δεν ακούγεται) 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο. Κε Ηλιόπουλε εδώ. 

 
…τι προτείνετε να κάνουμε. Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση ή 
είναι άλλο ένα πυροτέχνημα το οποίο πετάτε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Ηλιόπουλε ευχαριστώ. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(δεν ακούγεται) 

 
Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ. Περάστε έξω εάν θέλετε να κάνετε 
διάλογο. Το λόγο τον δίνω εγώ εδώ, τι θα γίνει δηλαδή; Θέλετε να 

αναλάβετε εσείς; 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Όχι, έπρεπε προηγούμενα να… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Απευθύνομαι σε όλους. Σας παρακαλώ.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ευχαρίστως να κάναμε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, εντάξει, δεν μπορείτε να βάλετε ένα STOP, δεν μπορείτε, το έχετε...  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …(δεν ακούγεται) 

 
Όχι κε Φαββατά γιατί το θέμα τελείωσε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία, 
μιλήσατε. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν μιλήσαμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλήσατε πριν. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Έχετε κάνει λάθος. 

 
Μιλήσατε.  
Προχωράμε στη ψηφοφορία. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κε Πρόεδρε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχετε το χρόνο να μιλήσετε αργότερα. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όχι, σ’ αυτό θέλω να μιλήσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να πείτε κε Φαββατά; 

 
Θα με αφήσετε, έχω το λόγο να μιλήσω εγώ; Ο κ. Ηλιόπουλος μίλησε 
δυο φορές λόγω και της εμπειρίας του. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, συνεχίστε. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Φαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε την προεκλογική της εκστρατεία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπατε αυτό, το ξέρουμε.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αφήστε με να πω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα ίδια λέτε. Εάν είναι να λέτε τα ίδια και τα ίδια… 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μοιράζοντας φυλλάδια… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπατε, το είπε ο κύριος… 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …φτιάχνοντας τις εισόδους μόνο για να φαίνονται… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπατε.  

 
…έχετε την ικανότητα να κάνετε το μαύρο – άσπρο και αυτό 
αποδείχτηκε και χθες με την απόφαση που… 
 
Αυτό έχει να κάνει με την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της 
διακήρυξης; 
 
… με την απόφαση που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, προφανώς τον συμβουλέψανε… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε εκτός θέματος. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: … οι έμπειροι, που ήτανε άλλα ντ’ άλλων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε εκτός θέματος. 

 
Έχει να κάνει με τις προεκλογικές εξαγγελίες του Δημάρχου και με τον 
προεκλογικό αγώνα που ξεκίνησε πολύ νωρίς η Δημοτική Αρχή. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ολοκληρώσατε, ευχαριστούμε. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. 
Μπρεδήμα, Μπεχράκη και Φαββατά, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη δημοπρασίας για τη 
διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου  
«Βελτίωση οδικού δικτύου εισόδων πόλεως Καλαμάτας», σύμφωνα με το 
σχέδιο  που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών & 
Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος   

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  3. Καρβέλης Γεώργιος  

  4. Μαρινάκης Σαράντος 

  5. Μπεχράκης Σταμάτης  

  6. Μπούχαλης Δημήτριος  

  7. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 22 Αυγούστου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


