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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   44/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   340/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η   Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

44η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 63349/19-10-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 

σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

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

Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 4) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Πολίτης Δημήτριος, 6) Φαββατάς Δημήτριος και 7) Φωτέας 

Νικόλαος. 

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Μπουζιάνης Παύλος.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Καρβέλης Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Μπουζιάνη Παύλο.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ.  Μπεχράκης Σταμάτης, αναπληρωματικό μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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…………………………………………………………………………………………… 
Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της  συζήτησης των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης, το λόγο λαμβάνει ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨Δίκτυο 
Ενεργών Πολιτών Δήμου Καλαμάτας¨ και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Μπεχράκη, ο οποίος αναφέρει τα εξής:  

 
Προ ημερήσιας διάταξης θέλουμε να βάλουμε εμείς κε Πρόεδρε μια 
πρόταση. 

Η πρόταση η δικιά μας, επειδή πολλές φορές έχει συζητηθεί και στην Οικονομική 
Επιτροπή το θέμα των εξόδων για τη διακίνηση, την απομάκρυνση των αστικών 
αποβλήτων από το Δήμο και αρκετές φορές έχει μπει απ’ όλες τις παρατάξεις και της 
αντιπολίτευσης και έχει γίνει πολλές φορές συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή για το 
ύψος του κόστους, το κόστος της απομάκρυνσης και το τελευταίο διάστημα έχουν 
πληθύνει και τα δημοσιεύματα στον τύπο που λένε ότι ο εργολάβος που διαχειρίζεται 
όλη αυτή την υπόθεση δεν τα πηγαίνει σε οργανωμένους κρατικούς δημόσιους χώρους 
ή ιδιωτικούς που είναι εγκεκριμένοι για την εναπόθεσή τους.  

Το πρόβλημα όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σοβαρό και η δικιά μας η πρόταση είναι 
να φτιαχτεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής να 
εξετάσει το θέμα, τι παραστατικά έχουμε, τι μας έχει δώσει ο εργολάβος, πως ακριβώς 
είμαστε διασφαλισμένοι που τα πάει, και όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται όλη αυτή η 
διαδικασία, πόσο είναι το ακριβές ύψος. Γιατί, καταλαβαίνετε, εάν ισχύει αυτό που λένε 
και οι εφημερίδες ότι δεν τα πάει σε οργανωμένους χώρους, αυτός παίρνει και 
επιπλέον αμοιβή για να τα πηγαίνει σε οργανωμένους χώρους. Δηλαδή κάθε τόνος 
είναι επιβαρυμένος με ένα επιπλέον κοστολόγιο λόγω ότι τα πηγαίνει σε κάποιο ΧΥΤΥ – 
ΧΥΤΑ. Εάν δεν είναι έτσι, πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα στο Δήμο Καλαμάτας, αν 
αποδειχτεί αυτό.  

Εμείς λοιπόν για να ολοκληρώσουμε την πρότασή μας τη συγκεκριμένη, είναι να γίνει 
μία επιτροπή η οποία να εξετάσει αυτά τα στοιχεία, δεν εννοούμε ότι θα είναι σαν της 
Βουλής που εξετάζει ανθρώπους, να κουβεντιάσει με τον ίδιο τον Καράμπελα, να πάμε 
να δούμε τα παραστατικά, να καταγράψουμε ακριβώς τι έχουμε στα χέρια μας και να 
εισηγηθούμε μετά στην Οικονομική Επιτροπή την κατάσταση ακριβώς πως έχει ώστε 
να μπορέσουμε και σαν Δήμος να απαντήσουμε τι ακριβώς γίνεται στο θέμα. Και στη 
συνέχεια αν νομίζουμε ότι υπάρχει θέμα, εδώ στην Οικονομική Επιτροπή, να το 
εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μην βοά η κοινωνία και το Δημοτικό 
Συμβούλιο να σιωπά και να μην υπάρχουν εσωτερικές διαδικασίες στο Δήμο.  

Αυτή είναι η πρότασή μας, είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση. 

 
Κε Πρόεδρε κατάπληκτοι από την Κυριακή μέχρι σήμερα με 
δημοσιεύματα τα οποία όχι μόνο έχουν φτάσει σε εισαγγελικές αρχές 

αλλά προχωρούν για αίθουσες κακουργιοδικείων για εκείνους οι οποίοι τα έχουν 
διαπράξει. Επειδή εμπλέκεται το θέμα άμεσα με τα σκουπίδια του Δήμου της 
Καλαμάτας, θα θέλαμε στο θέμα αυτό να μας παράσχετε τις αναγκαίες εξηγήσεις, τις 
οποίες νομίζω ότι πρέπει να μας δώσετε, διότι είναι ένα θέμα για το οποίο κατ’ 
επανάληψη έχει ασχοληθεί η Επιτροπή και οι απαντήσεις σας ήταν καθησυχαστικές. 
Τώρα κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Εμείς 
δεν είμεθα εισαγγελείς για να απαγγείλουμε κατηγορία κατά οποιουδήποτε, εν τούτοις 
όμως είναι επιβεβλημένο το καθήκον μας, άλλωστε γι’ αυτό ευρισκόμεθα εδώ, να 
ελέγχουμε. Και εφόσον ο έλεγχος αυτός προκύπτει μέσα από στοιχεία, μέσα από 
ανάμειξη αστυνομικών και δικαστικών αρχών, θα παρακαλέσω κι εγώ από την πλευρά 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 
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μου να υπάρξει μία απάντηση και ένας έλεγχος των πραγμάτων και μια συζήτηση εάν 
δεν απατώμαι όπως είπε ο συνάδελφος ότι πρέπει να γίνει εδώ όποτε εσείς ορίσετε, για 
το τεράστιο αυτό θέμα. Διότι όπως είπα πάλι, ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε άμεσα 
αλλά και από σήμερα όπως βλέπω από κάτι ιστοσελίδες και διάφορα άλλα πράγματα, 
έχει αρχίσει χαρακτηριστικά χωρίς να αναφέρομαι έτσι εδώ, αφού γίνεται μνεία 
κυριακάτικων δημοσιευμάτων, αναφέρονται ρεπορτάζ, αναφέρεται ένα περιοδικό της 
Αθήνας, ότι ήταν κρατούμενοι …(δεν ακούγεται)… και εν πάση περιπτώσει νομίζουμε 
ότι θα πρέπει η πρόταση προς όλους εμάς αλλά και εμείς έχουμε λόγο, να μας δώσετε 
σαφείς απαντήσεις, σαφείς εξηγήσεις, όποτε αυτό είναι δυνατόν να γίνει, γι’ αυτό το 
μεγάλο θέμα, το κυρίαρχο θέμα, για το οποίο εμείς φωνάζουμε από την ανάληψη των 
καθηκόντων μας, τι γίνεται με το θέμα των σκουπιδιών και λαμβάνουμε 
καθησυχαστικές απαντήσεις.  

Παρακαλώ πάρα πολύ να έχομε απαντήσεις. 

 
Δεν ξέρω εάν αυτό το θέμα που θέτετε τώρα, άπτεται της Οικονομικής 
Επιτροπής. Μια τέτοια συζήτηση μπορεί να γίνει κάλλιστα, να βάλετε ένα 

τέτοιο θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς τι θα συζητήσουμε τώρα, τι 
θέλετε να συζητήσουμε σαν Οικονομική Επιτροπή; 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Να μας ενημερώσετε εάν γνωρίζετε. 

 
Εμείς επανειλημμένα σας έχουμε ενημερώσει τόσο εγώ όσο και ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος ο κ. Καμβυσίδης. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Σύμφωνοι. Αλλά για τα γεγονότα που προέκυψαν μετά την Κυριακή; 

 
Εμείς δεχόμαστε μόνο τα επίσημα γεγονότα, δεν είμαστε εδώ πέρα το 
ότι γράφει το κάθε block’s, το τι γράφει ο καθένας.  Ο καθένας ότι θέλει 

γράφει, τι σημαίνει αυτό; Έχουμε κάποια επίσημη πληροφόρηση από κάποια πηγή; 
Μας έχει έρθει κάποιο επίσημο έγγραφο στο Δήμο Καλαμάτας για να μπορέσουμε να 
απαντήσουμε; Εντάξει, γράφουν τα block’s. Και επειδή γράφουνε; Τι σημαίνει αυτό; 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Όχι τα block’s μόνο, εδώ ανεφέρθησαν και στις εφημερίδες. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιες εφημερίδες; 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Υπάρχει ολόκληρο ιστορικό την Κυριακή στο ΘΑΡΡΟΣ. 

 
Το ΘΑΡΡΟΣ έκανε αναδημοσίευση προφανώς από το HOT DOC του 
Μπαξεβάνη εάν δεν κάνω λάθος. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ναι, εν πάση περιπτώσει, και αυτό το περιοδικό που είναι. 

 
Και τι σημαίνει; Έχουμε τίποτα, κάποια επίσημη πληροφόρηση ή 
οτιδήποτε;  

Τέλος πάντων, να κάνουμε μια κουβέντα, να μην επεκταθούμε, εντάξει, έχουμε και 
άλλα θέματα να συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε το θέμα, αλλά να μην επεκταθούμε 
πολύ γιατί, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και θέμα που άπτεται της Οικονομικής 
Επιτροπής. Άμα θέλουν οι κύριοι, να κάνουν μια εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητηθεί το θέμα. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Επί προτάσεως για σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής με σκοπό τον 
έλεγχο της μεταφοράς των απορριμμάτων. 

 
Η πρόταση η δικιά μας είναι σαφής, έτσι;  

Να δημιουργηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής 
που να εξετάσει τα παραστατικά και τα στοιχεία τα υπόλοιπα που συνθέτουν το θέμα 
και να το φέρει σαν εκτίμηση στην Οικονομική Επιτροπή. Στη συνέχεια σύμφωνα με τη 
λειτουργία και τον κώδικα του ¨Καλλικράτη¨, μπορεί η Οικονομική Επιτροπή να το 
εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο σκοπός αυτής της πρότασης είναι ότι δεν μπορεί 
ένα θέμα να βοά και ο Δήμος να έχει κλειστές τις πόρτες. Με τις διαδικασίες τις 
εσωτερικές της δικές του να αντιμετωπίσει το θέμα πέρα από τους υπόλοιπους 
δημόσιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 

 
Κύριοι συνάδελφοι και την προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε το 
θέμα, απόντος βεβαίως του κ. Μπεχράκη. Είπαμε λοιπόν ότι πουθενά 

στην Ελλάδα και ειδικά στην Πελοπόννησο δεν γίνεται νόμιμη διαχείριση των 
απορριμμάτων. Αυτό είναι ένα γεγονός και δεν τιμάει και τη χώρα μας βέβαια. Ή 
χωματερή ή μεταφορά σκουπιδιών, είναι η ίδια ακριβώς παράβαση. Μεταφορά 
σκουπιδιών έκανε ο Δήμαρχος της Τρίπολης και πήγε στο αυτόφωρο, απόρριψη σε 
χωματερή έκανε ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης μετά από μερικές μέρες και αυτός πήγε 
στο αυτόφωρο.  

Όλοι μεταφέρουν σκουπίδια. Θέλετε γειτονικούς δήμους εδώ; Το κάνουν ενωρίτερα 
από εμάς. Θέλετε άλλους της Πελοποννήσου; Η Σπάρτη, το Ναύπλιο. Ποία πόλη στην 
Πελοπόννησο δεν μεταφέρει σκουπίδια; Τι άλλωστε θα μπορούσε να κάνει από τη 
στιγμή που δεν υπάρχει διαχείριση; Στον δε Πύργο που γινόταν αυτή η μπαλοποίηση 
των σκουπιδιών, σταμάτησε κάποια στιγμή για τους άλφα – χι λόγους, λόγω του ότι 
έληξε η άδεια και τι έγινε; Ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδος άνοιξε τη χωματερή, 
την παλιά χωματερή της Αρχαίας Ολυμπίας και του Πύργου και πηγαίνουν και 
εναποθέτουν τα σκουπίδια τους εκεί. Και τι άλλο μπορούσε να κάνει δηλαδή για 
λόγους υγείας; Προτείνετε εσείς μια άλλη λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων; Δεν 
νομίζω. 

Κατά την άποψή μου , δεν νομίζω ότι είμαστε Βουλή και μπορεί να ορίσει η Οικονομική 
Επιτροπή εξεταστική επιτροπή. Χρειαζόμαστε συνεργασία και θα έλεγα το εξής. Αύριο 
έρχεται ο κ. Μυγιάκης, έχουν κάνει δύο την ίδια σχεδόν πρόταση με διαφορετικά 
μηχανήματα, για παραγωγή βιοαερίου. Αύριο λοιπόν, την ώρα δεν ξέρω, θα κληθείτε 
και οι επικεφαλής και όσοι θέλετε από τους υπόλοιπους συναδέλφους, να 
παρακολουθήσετε αυτή τη συζήτηση, να είστε παρόντες στη συζήτηση, να 
ανταλλάξουμε προτάσεις προκειμένου να δούμε τι μπορεί να γίνει με αυτό. Αυτή 
σκεπτόμαστε να εγκαταστήσουμε, εάν τελικά γίνει κάτι τέτοιο, ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα, να το εγκαταστήσουμε, γιατί είναι κλειστό κύκλωμα, δεν φαίνονται 
πουθενά σκουπίδια, δεν είναι πουθενά σκουπίδια κλπ, στο οικόπεδο που έχουμε 
προτείνει.  

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Πού κε συνάδελφε; Ποιο οικόπεδο; 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: 
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Στο οικόπεδο αυτό που μαζί με τον κ. Φαββατά το επιλέξαμε, στην 
περιοχή της Σπερχογείας είναι. 

Όσον αφορά το θέμα με το Παλιοροβούνι. Με το Παλιοροβούνι γίνεται 
αποχαρακτηρισμός 50 στρεμμάτων που πήρε απόφαση ο ΕΣΔΙΣΑ πριν 15 μέρες 
περίπου, την υιοθέτησε αυτή την απόφαση και ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου την επόμενη 
μέρα. Και γίνεται αποχαρακτηρισμός 50 στρεμμάτων προκειμένου να γίνει εκεί μια 
προσωρινή, μέχρι να ολοκληρωθεί, δηλαδή η διαδικασία που έχει βγάλει η Περιφέρεια, 
της ολικής διαχείρισης. 

 
Πόσο προβλέπετε ότι θα διαρκέσει αυτό μέσω της διαδικασίας της 
Περιφέρειας; 
 
Κε Θόδωρε να μην πω εγώ κάποιο χρόνο γιατί εντάξει… Να τρέξουνε 
οι διαδικασίες. Είναι διεθνής διαγωνισμός, έχουν προχωρήσει, όμως 

ούτε επιλογή χώρου έχουμε, που είναι του αναδόχου, ούτε ο τρόπος διαχείρισης είναι 
ορισμένος. Και ο τρόπος διαχείρισης είναι υπό πρόταση από τον ανάδοχο. Την 
εβδομάδα αυτή θα γίνει μια σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ προκειμένου να γίνει χρηματοδότηση 
από το ΕΠΕΡΡΑΑ για κομποστοποίηση και ενοικίαση μηχανημάτων, που αφορά δηλαδή 
το θέμα στο Παλιοροβούνι. Εν πάση περιπτώσει, την Πέμπτη θα έρθει εδώ για το 
σταθμό μεταφόρτωσης για …(δεν ακούγεται)… το οποίο το έχουμε ανάγκη, τα 
σκουπίδια να μην επαναποθέτονται και εν συνεχεία φορτώνονται δηλαδή με έναν 
ανοικτό τρόπο, να είναι ένας σταθμός μεταφόρτωσης. Θα έρθει λοιπόν ο Καούσης εδώ 
με έναν μηχανικό του προκειμένου να γίνει. Λοιπόν την Πέμπτη που θα γίνει η 
συνάντηση, εάν θέλετε θα σας τηλεφωνήσω εγώ να είστε παρόντες. Την ώρα δεν 
ξέρω. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Μεταφόρτωση για πού κε Αντιδήμαρχε; 

 
Και στο Παλιοροβούνι να γίνει, μεταφόρτωση χρειαζόμαστε Σταμάτη 
μου. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Που πάνε, με τη μεταφόρτωση που πάνε; 
 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Σήμερα τη μεταφόρτωση την κάνουμε στο παλιό πεδίο βολής.  

 
Και που πάνε; Άλλη μεταφόρτωση για να πας στη Γερμανία, άλλη για 
την Αιτωλοακαρνανία, άλλη για δίπλα στην Αρχαία Ολυμπία, άλλη για 

την Αρχαία Μεσσήνη. 
 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Γιατί; 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Λέω, άλλη δεν είναι η μεταφόρτωση; 

 
Εντός της χώρας δεν χρειάζεται διαφορετική μεταφόρτωση. Όταν 
είναι από μια απόσταση 30 – 40 χιλιομέτρων ξέρω εγώ κλπ, 

οπωσδήποτε είναι η ίδια μεταφόρτωση, σε press container’s πάνε αυτά που 
μεταφέρονται. 

 
Αυτή τη στιγμή δηλαδή σε ποιο ΧΥΤΑ, σε ποια περιοχή πάνε τα 
σκουπίδια; Παρακολουθείτε εσείς επάνω… 

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: 

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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Κοιτάξτε, το δήλωσα και την προηγούμενη φορά και δεν έχω να σας 
πω κάτι διαφορετικό. Πηγαίνει και στο Κορωπί, πιο πολύ όμως στο 

Μεσολόγγι. 
 
Κε Αντιδήμαρχε, το Μεσολόγγι δέχεται σύμμεικτα από άλλες περιοχές 
εκτός από την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας; Νόμιμα; 

 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Όχι.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Τότε πως πάει; 
 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Ούτε και από την Ελαία δεν μπορούν να βγουν έξω. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Τότε πως πάνε εκεί πέρα; 

 
Και από την Κόρινθο δεν μπορούν αν βγουν έξω. Εντός Περιφερείας, 
δεν μπορούν να βγουν εκτός Περιφερείας. 

 
Εσείς πληρώνετε για να πάνε Αιτωλοακαρνανία ή για να πάνε Αρχαία 
Ολυμπία; Αυτό σας ρωτάω. Εάν το κόστος είναι το ίδιο, δεν υπάρχει 

κανένα πρόβλημα. Από άποψη ηθικό, υπάρχει. Αλλά αν το κόστος για να πας 
Αιτωλοακαρνανία είναι άλλες δέκα ευρώ τον τόνο, ενώ για να τα θάψεις στην Αρχαία 
Ολυμπία θέλεις πέντε ευρώ τον τόνο, τα υπόλοιπα χρήματα πρέπει να επιστραφούν 
στο Δήμο Καλαμάτας…  
 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Όχι για να τα θάψουνε. 

 
…οι καλαματιανοί πληρώνουνε για το έργο το συγκεκριμένο …(δεν 
ακούγεται). 

 
Οι καλαματιανοί πληρώνουνε πιο κάτω απ’ ότι πληρώνει όλη η 
Πελοπόννησος, από την Τρίπολη, τη Δυτική Μάνη και απ’ όλους. Αυτό 

βάλτε το καλά στο μυαλό σας. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κε Πρόεδρε το λέτε εσείς αυτό. 

 
Εγώ μιλάω κε Μπρεδήμα. Μη με διακόπτετε, δεν σας διέκοψα καθόλου, 
σας σεβάστηκα και σας σέβομαι. …(δεν ακούγεται)… να μην το πω; 

 
Οι καλαματιανοί κε Μπεχράκη πληρώνουνε να απομακρύνονται τα 
σκουπίδια από την πόλη τους. Αυτό πληρώνουνε.  

 
Οι επιλογές είναι δύο, συγνώμη κε Καμβυσίδη, συζητάμε συνέχεια τα ίδια 
πράγματα.  Οι επιλογές είναι δύο. Ή γιομίζει η Καλαμάτα σκουπίδια ή 

ανοίγει η Μαραθόλακα. Για να ανοίξει η Μαραθόλακα. Τι άλλο να κάνουμε, δεν 
κατάλαβα; Πρέπει να πάρουμε απόφαση. 
 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Κε Μπεχράκη η τιμή που πληρώνει… 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Μα αυτά είναι απαράδεκτα κε Πρόεδρε. 
 

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Μα εκεί οδηγείται, να ξανανοίξει η Μαραθόλακα, ότι έγινε στον Πύργο. 
Το γράφει και πρωτοσέλιδο, το έχει η ΦΩΝΗ σήμερα. Εκεί θα οδηγήσετε 

την κατάσταση. Ή θα γιομίσει η Καλαμάτα σκουπίδια ή θα ανοίξει η Μαραθόλακα, με 
δικές σας επιλογές. 

 
Κε Πρόεδρε εδώ είμεθα για να ελέγχουμε και να απορούμε και να 
ρωτάμε. 

 
Να ελέγξετε, να ελέγξετε, αλλά πάρτε απόφαση, θα είναι ευθύνη σας αν 
θα γιομίσει η Καλαμάτα σκουπίδια ή ξανανοίξει η Μαραθόλακα. Εσείς θα 

είστε… 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Η ευθύνη είναι δική σας πάντοτε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι δική μας. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Το λόγο κε Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο και κλείνετε, να πάμε στο παρακάτω θέμα. 

 
Θέλω να ρωτήσω το εξής, το είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν μπαίνω 
στη λογική του προβληματισμού εάν στον Πύργο, αν πάνε στη Φυλή, αν 

πάνε στο Μεσολόγγι, αν πάνε στη Μακεδονία, δεν με αφορά. Εμένα με αφορά το εξής: 
Έχει υπογραφεί ένα συμφωνητικό μεταξύ του σκουπιδοεργολάβου και του Δήμου, στο 
οποίο συμφωνητικό εάν θυμάμαι καλά το οποίο μας το ’χετε δώσει, αναφέρεται ότι ο 
σκουπιδοεργολάβος είναι υποχρεωμένος όταν εναποθέτει κάπου τα σκουπίδια, να μας 
φέρνει ένα αποδεικτικό εναπόθεσης, ώστε να είναι σε νόμιμη χωματερή. Δυστυχώς ο 
κ. Αντιδήμαρχος και την προηγούμενη φορά το είπε, προς τιμήν του είπε την αλήθεια, 
μας φέρνει λέει από καιρού εις καιρόν, κάποιο χαρτί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εσείς γιατί επανέρχεστε τώρα, δεν τα είπαμε; 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Θέλετε να σας απαντήσω και να σας πω που είναι ο προβληματισμός; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μου απαντήσετε. 

 
Ο προβληματισμός είναι αν τηρείται το συμφωνητικό. Τώρα από κει και 
μετά να μπούμε στη λογική εάν πρέπει να ανοίξει η Μαραθόλακα ή όχι, 

αυτά όλα είναι θέματα που δεν αφορούν την Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Εμένα με 
ενδιαφέρει το συμφωνητικό που έχουμε υπογράψει, το τηρούμε; 
 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Δεν λέει κάτι τέτοιο κε Φωτέα. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Το λέει κε Αντιδήμαρχε. 
 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Δεν λέει κε Φωτέα κάτι τέτοιο. 

 
Ωραία, φέρτε το στην επόμενη Επιτροπή να το διαβάσετε δημόσια, γιατί 
εγώ το είδα στην προηγούμενη, όταν μας το δώσατε το αναφέρει ρητά. 

 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Δεν λέει κάτι τέτοιο. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ: 



Συνεδρίαση :  44/2012 Τρίτη  23 / 10 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   340/2012 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   8

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες να πάρετε ότι στοιχεία 
θέλετε. 

 
…(δεν ακούγεται)… να εναποτίθεται σε νόμιμη χωματερή, αυτό λέει, 
μεταφέρονται σε νόμιμη χωματερή με τα συνοδεύοντα αποδεικτικά.  

 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Μετά τη λήξη της συνεδρίασης ελάτε στην υπηρεσία να το δείτε. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μια ερώτηση. 

 
Εμένα με ενδιαφέρει να …(δεν ακούγεται). 

 
Κε Φωτέα τα ίδια πράγματα τα έχετε ξαναρωτήσει. Όλα τα ίδια 
πράγματα ρωτάτε. 

 
ΦΩΤΕΑΣ:  Πληρώνουμε βάση συμφωνητικού. Πρέπει να τηρείται, αυτό λέω. 

 
Εντάξει, είναι κατανοητό αυτό που ρωτήσατε. 
Κε Φαββατά. 

 
Σε συνέχεια αυτών που είπε ο κ. Φωτέας, εγώ πριν από λίγες μέρες 
ζήτησα από την υπηρεσία να μου δοθούν αντίγραφα.  

Ρωτώ τώρα τον κύριο Αντιδήμαρχο, θα μου δοθούν τα αντίγραφα που ζήτησα; 
 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Σας απάντησε νομίζω ο Διευθυντής στη συνάντηση, σας απήντησε. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Θέλω να μου πείτε εσείς. 
 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Να ‘ρθείτε να τα δείτε. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εγώ ζήτησα να μου δώσετε αντίγραφα. Ναι ή όχι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνονται αυτά, οι υπηρεσίες τι θα κάνουνε; 

 
Να ‘ρθείτε να δείτε τις βεβαιώσεις αλλά σου δήλωσα την 
προηγούμενη φορά. Δεν σας το είπα από την προηγούμενη φορά; Να 

έρθετε να δείτε τις βεβαιώσεις. 
 
Να μας τα δώσετε. Μας δίνετε τα αντίγραφα αυτά;  
 

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Όχι. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όχι, δεν μας τα δίνετε. 

 
Να έρθετε στην υπηρεσία να τα δείτε. Οποιοσδήποτε σύμβουλος να 
έρθει να τα δει. Αυτό το είπα και στον κ. Φωτέα προηγουμένως, πριν 

από δύο λεπτά αυτό είπα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Μπρεδήμα, να κλείσουμε. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: 
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Επανέρχομαι στην πρότασή μου ότι πρέπει να γίνει συζήτηση για το 
μεγάλο αυτό θέμα που ταλαιπωρεί και που απασχολεί ολόκληρη την 

πόλη ύστερα και από τις εξελίξεις τις οποίες είχαμε και συμπαρατάσσομαι με την 
άποψη του κ. Μπεχράκη ότι πρέπει να γίνει μια εξεταστική επιτροπή επί του θέματος 
αυτού. 

 
Να ψηφίσουμε εάν θέλουμε να γίνει εξεταστική επιτροπή και να 
τελειώσει το θέμα. 

 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με τι αρμοδιότητες κε Πρόεδρε; 

 
Υπάρχουν υπηρεσίες που μπορούν να ελέγξουνε. Εντάξει, εγώ δεν 
καταλαβαίνω ότι υπάρχει αρμοδιότητα, υπάρχουν υπηρεσίες, 

υπάρχουν… 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: ………. (δεν ακούγεται) 

 
Κε Πρόεδρε το θέμα των σκουπιδιών αφορά όλους μας. Αυτό που λέει ο 
κ. Μπεχράκης και ο κ. Μπρεδήμας έχουν απόλυτο δίκιο. Δηλαδή όλοι 

μαζί πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί, σας είπε κανένας τίποτα; 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κάνε μια πρόταση… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς μέχρι τώρα μόνο προτάσεις δεν κάνετε, μόνο ¨θα¨, ¨θα¨, ¨θα¨. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ωραία, γιατί αρνείστε να κάνουμε μια επιτροπή; 

 
Τι επιτροπή να κάνουμε; Έλα να σε κάνω και Αντιδήμαρχο άμα θέλεις, 
να συνδιοικήσουμε κιόλας.  

Τι επιτροπή να κάνουμε; Πηγαίνετε στις υπηρεσίες να ελέγξετε. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εγώ δεν έχω τέτοιο… 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κε Πρόεδρε εμμένουμε εμείς στην απόφασή μας. 

 
Ωραία. Εμείς ψηφίζουμε κατά, εγώ ψηφίζω ¨κατά¨ και το προτείνω 
στην… 

 
Το πρόβλημα είναι πρέπει να μάθουμε, πρέπει να πούμε που πάνε τα 
σκουπίδια. Αυτό βλέπω, τίποτε άλλο. Αυτός είναι ο μεγάλος αγώνας. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Και εάν δεν κοστίζει τόσο… 

 
Να πούμε δημόσια που πάνε τα σκουπίδια. Εκεί που τα πάει όλη η 
Ελλάδα… 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Και εάν δεν κοστίζει τόσο… 
 
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: …ή να μείνουνε μέσα στην πόλη εδώ να μας πιάσει χολέρα. 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: 

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πληρώνουμε φθηνότερα απ’ όλη την Ελλάδα. Εγώ το έχω πει, ελέγξε το. 

 
Κε Μπεχράκη ξέρετε κάποιον Δήμο να πληρώνει λιγότερη τιμή ανά 
τόνο απ’ αυτά που πληρώνει η Καλαμάτα για τα σκουπίδια; 

 
Να μας τον φέρετε. Μπέστε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ να βρείτε αποφάσεις και εάν 
βρείτε φθηνότερα, να μας το πείτε. Ακόμα και η Τρίπολη που τα πήγαινε 

δίπλα. 
 
Αυτή τη στιγμή δηλαδή πληρώνουμε για να θαφτούνε κάπου 
παράνομα; Η διαφορά αυτή δεν πρέπει να επιστρέψει στα δημοτικά 

ταμεία πίσω; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που θάβονται νόμιμα μωρέ … 
 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Σας ρώτησα, ξέρετε κάποιον άλλο Δήμο που να πληρώνει λιγότερα; 

 
Εντάξει, το θέμα ολοκληρώθηκε, μας περιμένουνε έξω οι διευθυντές. Το 
θέμα ολοκληρώθηκε. 

 
…(δεν ακούγεται)… κε Αντιδήμαρχε το κόστος το πολιτικό στην 
Επιτροπή με την πρότασή μας για το πως πρέπει να γίνει η διαχείριση 

των σκουπιδιών στην Καλαμάτα. Και μάλιστα αποφασίσατε να μας το φορτώσετε όσο 
μπορείτε περισσότερο το πολιτικό κόστος. 
 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Το πολιτικό κόστος; 

 
Βεβαίως. …(δεν ακούγεται)… εσείς που κινητοποιείτε τους κατοίκους 
του Ασπροχώματος κάθε φορά που λέμε να γίνει επεξεργασία …(δεν 

ακούγεται)… 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Τι ψηφίσαμε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίσαμε. Στην πρότασή σας είπαμε ¨κατά¨.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Δεν θα ρωτήσετε τους συνάδελφους τι… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού εσείς κάνατε την πρόταση, τι θα ψηφίσετε, ¨κατά¨; 

 
… Εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση με την έννοια που εννοείτε 
σήμερα και ο κ. Αντιδήμαρχος.  

Σηκώσαμε το σταυρό του μαρτυρίου, το πολιτικό κόστος το πήραμε ενώ είμαστε 
αντιπολίτευση και βάλαμε τα θέματα επί ημερήσιας διάταξης. Εκεί μπορούσαμε να 
κάνουμε επεξεργασία σκουπιδιών και να κάνουμε μείωση και στην πόλη. Ούτε στο ένα 
ούτε στο άλλο. 

 

Ξέρετε ότι για το ΦΟΔΣΑ έχουμε συζητήσει ένα εκατομμύριο φορές. 
Ο ΦΟΔΣΑ δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε καν στο ΠΕΣΔΑ. Και έχει 

ζητηθεί από το Δήμο Καλαμάτας δύο φορές να γίνει εκσυγχρονισμός του ΦΟΔΣΑ και 
δεν έχει μπει σε κανένα κοινοτικό πρόγραμμα. Είναι …(δεν ακούγεται)… ή όχι; 

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: 
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Κε Αντιδήμαρχε ολοκληρώθηκε το θέμα. 

Κε Φωτέα να ψηφίσετε επί της πρότασης του κ. Μπρεδήμα και του κ. 
Μπεχράκη να γίνει εξεταστική επιτροπή. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Με τι αντικείμενο, δεν άκουσα. 

 
Να ελέγξουμε τα παραστατικά που έχουν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα 
χρόνια, να μιλήσουμε με τον εργολάβο εάν πραγματικά υπάρχουνε 

όλα αυτά και να τα φέρουμε στην Οικονομική Επιτροπή να έχει πλήρη άποψη. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Συμφωνώ. 

 
Οπότε υπέρ ο κ. Μπρεδήμας, υπέρ ο κ. Φαββατάς, υπέρ ο κ. Φωτέας, 
κατά όλοι οι υπόλοιποι.  

Απορρίπτεται η πρόταση. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σύμφωνα με το 
οποίο ΥΠΕΡ της σύστασης της επιτροπής τάσσονται οι κ.κ. Μπρεδήμας, Φαββατάς & 
Φωτέας και ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Βασιλόπουλος, Κουδούνης, Μιχαλόπουλος, 
Πολίτης, Καρβέλης και Μπούχαλης Πρόεδρος του Σώματος, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Απορρίπτει την πρόταση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨Δίκτυο 
Ενεργών Πολιτών Δήμου Καλαμάτας¨ και αναπληρωματικού μέλους της 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπεχράκη Σταμάτη, περί σύστασης 
διαπαραταξιακής επιτροπής με σκοπό τον έλεγχο της μεταφοράς των 
απορριμμάτων. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  6. Πολίτης Δημήτριος 

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

  8. Φωτέας Νικόλαος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 13 Νοεμβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


