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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   178/2019 

 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:20, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 22η/2019 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24087/7-6-2019 

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

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος  

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος 

οι κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος και 4) 

Φάβας Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 

2) Δημόπουλος Δημήτριος, 3) Μπεχράκης Σταμάτης και 4) Νιάρχος Αναστάσιος.  

   
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ. Γυφτέας Ηλίας και Μπάκας Ιωάννης, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τους κ.κ. Δημόπουλο Δημήτριο και Αδαμόπουλο Ιωάννη αντίστοιχα.  

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

συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης της 8ης 
παρουσίασης αγροτικών και τοπικών προϊόντων «Άρτος – Οίνος – Έλαιον 

(2019)». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 06/06/2019 σχετική εισήγηση 
του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για την 
ενημέρωση του Σώματος και έχει αναλυτικά ως εξής:  

 
Θέμα: Δαπάνες 8

ης
 Παρουσίασης Αγροτικών και Τοπικών Προϊόντων «Άρτος-Οίνος-Έλαιον» (2019) 

 

Σας διαβιβάζουμε το σχέδιο κατάρτισης όρων διακήρυξης για:  

1) διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 

2) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 

3) κατάρτιση όρων διακήρυξης  

 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 

     Η παραπάνω παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 

του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), και του Ν. 4412/2016. 

 

                                                                           Ο Διευθυντής Γ.Υ. 

 

                                                                         Λιοντήρης Γιάννης 

                                                                      Γεωπόνος M.Sc. 

 
Συν/να: Σχέδιο διακήρυξης.                                                                                                  

 
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν και τα αναφερόμενα συνημμένα στην 
παραπάνω εισήγηση, ήτοι το σχέδιο διακήρυξης και η υπ΄ αριθμ. 17/2019 μελέτη της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, η Τεχνική Έκθεση και οι Τεχνικές Προδιαγραφές  της 
οποίας έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Αντικείμενο της παρούσας οικονομοτεχνικής μελέτης είναι ο προϋπολογισμός των δαπανών για 

την 8
ης 

Παρουσίαση Αγροτικών και Τοπικών Προϊόντων «Άρτος – Οίνος – Έλαιον» (2019), από το 

Δήμο Καλαμάτας. 

Το προβλεπόμενο, εκτιμώμενο κόστος, ανέρχεται στο ποσό των 9.920,00€ το οποίο 

χρηματοδοτείται από το Δήμο Καλαμάτας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6432 «Δαπάνες 

εκθέσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό» του δημοτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 

2019.   
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Ισχύουσες Διατάξεις 

Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από τις Διατάξεις: 

α. του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 

β. του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006). 

γ. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010). 

δ. το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»](ΦΕΚ τ.Α 133/2018). 

 

                                                                                 ΚΑΛΑΜΑΤΑ  04/06/2019 

   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

   

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ  

 ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Άρθρο 1-Αντικείμενο  

Αντικείμενο της παρούσας οικονομικής μελέτης είναι ο προϋπολογισμός των δαπανών για την 8
η
 

Παρουσίαση Αγροτικών και Τοπικών Προϊόντων «Άρτος – Οίνος – Έλαιον» 2019 που θα 

πραγματοποιηθούν από το Δήμο Καλαμάτας. 

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να προβεί σε ανάθεση της παροχής υπηρεσιών 

διοργάνωσης της 8
ης

 Παρουσίασης Αγροτικών και Τοπικών Προϊόντων «Άρτος – Οίνος – Έλαιον» 

2019 σε εταιρεία η οποία θα αναλάβει την διεκπεραίωση των κάτωθι: 

Για την 8
η
 Παρουσίαση Αγροτικών και Τοπικών Προϊόντων «Άρτος – Οίνος – Έλαιον»: 

1. Θα αναζητήσει συμμετέχοντες κατ’ ελάχιστο είκοσι (20). Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι 

όσοι ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ή φορείς δραστηριοποιούνται νόμιμα στην παραγωγή, 

τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών και τοπικών προϊόντων. Δηλώσεις συμμετοχής 

θα μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι στην εταιρεία διοργάνωσης. Δικαίωμα 

συμμετοχής θα έχουν ιδιώτες, νομικά πρόσωπα και φορείς από όλη την Ελλάδα. 

2. Θα καλύψει την τεχνική υποστήριξη της διοργάνωσης (στήσιμο / ξεστήσιμο περιπτέρων και 

υποδομών). Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει τρία (3) άτομα ως βοηθητικό προσωπικό για δύο 

ημέρες, δηλαδή μία ημέρα πριν και μία ημέρα μετά το πέρας της διοργάνωσης όπως και ό,τι 

υλικά θα χρειαστούν για το στήσιμό της. 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, θα διατίθενται στο χώρο περίπτερο γραμματειακής και 

τεχνικής υποστήριξης στελεχωμένο με δύο (2) άτομα ανά ημέρα και τις τρεις ημέρες που θα 

διαρκέσει η διοργάνωση.  

4. Η εταιρεία θα αναλάβει την παραγωγή τηλεοπτικού & ραδιοφωνικού spot 25-30΄΄, την 

Ραδιοφωνική διαφήμιση, την Τηλεοπτική διαφήμιση, τη Διαφήμιση σε ηλεκτρονικά μέσα και τη 

Δημιουργία και Διανομή έντυπου υλικού (αφίσα, πρόγραμμα, banners, flyers). 

5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η εταιρεία θα φροντίσει για τις υπηρεσίες φύλαξης στο 

χώρο της διοργάνωσης, με δύο (2) άτομα ανά ημέρα και τις τρεις ημέρες για τις ώρες μη 

λειτουργίας της. 
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6. Η εταιρεία θα αναλάβει την οργάνωση της τελετής έναρξης (φωτισμός ηχητικά τελετουργικό), 

την οργάνωση των εκδηλώσεων με καλλιτεχνικό διευθυντή και παρουσιαστή (φωτισμός, 

ηχητικά), την μεταφορά συλλόγων για την εκδήλωση των πολιτιστικών δρώμενων και την 

βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης. 

 

Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις - Εκτέλεση υπηρεσίας 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις Διατάξεις: 

α. του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή  στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός ισχύει, 

β. του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006), 

γ. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010), 

δ. Π.Δ. 80/2016. 

ε. το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»](ΦΕΚ τ.Α 133/2018). 

 

Άρθρο 3 – Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση του αντίστοιχου τιμολογίου καθώς και των λοιπών 

δικαιολογητικών που ορίζονται στο Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

 

Άρθρο 4 – Εκτέλεση της υπηρεσίας  

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων η εταιρεία θα παραδώσει στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών και στην 

επιτροπή παραλαβής και καλής εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας 

απολογισμό πεπραγμένων, καθώς επίσης και τυχόν προτάσεις – παρατηρήσεις για τη βελτίωση της 

οργάνωσης και γενικότερης λειτουργίας της. 

 

Άρθρο 5 – Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α., η διαφορά θα βαρύνει 

το Δήμο και δεν θα μεταβληθεί η καθαρή αξία των υπηρεσιών. 

 

                                                                                                  ΚΑΛΑΜΑΤΑ  04/06/2019 

   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο Δ/ΝΤΗΣ Γ.Υ. 

   

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ  

 ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
  

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Το θέμα έχει περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Τι ψηφίζετε, κ. Αντωνόπουλε;  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα γίνει διαγωνισμός πρόχειρος; Πως γίνεται; Με το άρθρο 72;  

 
Με το 209 του Ν. 3463 και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



Συνεδρίαση :  22/2019 Πέμπτη  13 / 06 / 2019 ΑΠΟΦΑΣΗ   178/2019 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   5

Ωραία.  
Εμείς ψηφίζουμε Λευκό γιατί δεν συμφωνούμε με την Έκθεση αυτή, 

επειδή δεν προβάλλει τα τοπικά προϊόντα και στο Δημοτικό Συμβούλιο το είχαμε καταψηφίσει 
γιατί αυτή η Έκθεση, ο σκοπός της δεν είναι να προβάλλει τα τοπικά προϊόντα, απλώς είναι 
μια Έκθεση γενικού περιεχομένου που θα έπρεπε να προβάλλει πρωτίστως μόνο τα τοπικά 
προϊόντα, κατά αποκλειστικότητα.  
Πέρυσι, το λέω για τα πρακτικά, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το λάδι που 
μαγειρεύανε οι σεφ εκεί ήτανε εταιρείας από την Αθήνα, καμία σχέση με καλαματιανό 
ελαιόλαδο.  
Λοιπόν, αυτό δεν είναι σωστό και γι’ αυτό το λόγο ψηφίσαμε Κατά στο Δημοτικό Συμβούλιο 
στην απόφαση αυτή, και τώρα ψηφίζουμε Λευκό. Είχε γίνει θέμα. 

 
Εμένα το λέτε; Να τα μεταφέρετε στον κ. Βασιλόπουλο και τον κ. Αδαμόπουλο. 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι αυτό να ξέρεις, δεν είναι προϊστάμενοι. 
 
ΦΑΒΑΣ: Γιατί, ο Βασιλόπουλος και ο Αδαμόπουλος ξέρουν τώρα με τι λάδι μαγειρεύουν… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολιτικά υπεύθυνοι για την εκδήλωση λέω είναι.  

 
Δεν το ξέρουν. Να σας πω ένα πράγμα. Αυτοί οι σεφ που έρχονται, που 
φωνάζουμε εμείς, που φωνάζει ο συνάδελφος, έχουνε συμβόλαια με 

κάποιες εταιρείες και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα υλικά. Αυτοί, 
λοιπόν, έχουνε τη ΜΙΝΕΡΒΑ, έχουνε, ξέρω εγώ, το πιπέρι του αλλουνού, κάτι έχουνε. Εμείς 
πήγαμε εκεί πέρα, να τα δώσουμε και δωρεάν τα λάδια του Συνεταιρισμού να μαγειρέψουν, 
«Όχι – λέει – δεν μπορούμε να το βάλουμε αυτό». Και το είχε βάλει και στις κάμερες που είχε 
έρθει μια κυρία και ένας κύριος εκεί πέρυσι που είχαμε φωνάξει την εταιρεία και έχω την 
εντύπωση ότι έπαιζαν συνέχεια τη ΜΙΝΕΡΒΑ στην Καλαμάτα. Αυτοί αυτό θέλουν. Αυτό 
πρέπει να τους το κόψουμε. Δηλαδή να το πούμε στα παιδιά που θα την οργανώσουνε ότι 
αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα βάλουν ένα λάδι της Καλαμάτας. Ας βάλουν της Ένωσης, ας 
βάλουν του Συνεταιρισμού, ας βάλουν όποιο θέλουν. Όποιος τους δώσει τζάμπα.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Εντάξει, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο.  
 
ΦΑΒΑΣ: Όλοι συμφωνούμε σ’ αυτό.  

 
Ναι, το ξέρω, μπορεί να γίνεται και αλλού, μπορεί να γίνεται και με άλλα 
προϊόντα. Αυτοί περνάνε διάφορα πραγματάκια εκεί.   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι είναι αυτοί;  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Οι σεφ.  

 
Είχαμε σεφ; Ποιος είχε έρθει; Θα με τρελάνετε; Ένας σύλλογος πολιτιστικός 
ήρθε και μαγείρεψε.  

 
Ο πολιτιστικός μαγείρεψε στα βαγόνια και δώσαμε εμείς, ο 
Συνεταιρισμός, δωρεάν και μαγείρεψε. Στο τηγάνισμα εμείς το δώσαμε 

σαν Συνεταιρισμός. Μπροστά όμως στο τρένο, εκεί που είναι ο σταθμός είχαν έρθει κι αυτοί 
και… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτοί ήτανε εκθέτες.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μας τους είχε μπροστά, ήταν σεφ και μαγειρεύανε. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά κάνανε. Επιδεικνύανε αυτό που θέλαν να επιδείξουνε, τη μαγειρική τους.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Μιχάλη, ήταν εκθέτες και είχανε πληρώσει, νομίζω πληρώναν κιόλας. Σε 
παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή. Δηλαδή, η παρεξήγηση μπορεί να γίνει πολύ 

εύκολα και σε παρακολουθώ τόση ώρα να δω πού θα καταλήξεις, διότι δεν το ξέρεις το θέμα. 
Το θέμα δεν το ξέρεις.  

 
Να μιλήσουμε και εμείς; Εγώ συμφωνώ με τον κ. Αντωνόπουλο, έχει απόλυτο 
δίκιο, θα πρέπει αφού γίνεται η Έκθεση να έχει μόνο μεσσηνιακά προϊόντα. 

Τελείωσε. Να μην ’ρθει εκθέτης που δεν έχει μεσσηνιακό προϊόν.  
Δεν υπάρχει νόημα να ’ρθει αυτός που δεν έχει μεσσηνιακό προϊόν. Μια παρατήρηση που εγώ 
συμφωνώ μαζί του. Ας την λάβουν υπόψη αυτοί που διοργανώνουν την έκθεση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλο θέμα αυτό. Να το λέγατε το Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Εντάξει, ας το πούμε τώρα. Δίκιο έχει.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να το μεταφέρουμε σ’ αυτούς που θα έρθουν, ότι εμείς… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίστηκε τώρα. Εδώ άλλο κάνουμε. Ψηφίστηκε απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
Εγκρίνουμε τους όρους, εντάξει.  
Αυτός που θα πάει να μιλήσει μαζί τους… 

 
Λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης, κ. Αντωνόπουλε, εκτός 
ημερησίας, πάρτε το λόγο και…  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος είναι στην Έκθεση υπεύθυνος;  

 
Είπαμε ο κ. Βασιλόπουλος και ο κ. Αδαμόπουλος. Τώρα ποιος απ’ τους δύο…, 
μπορεί να είναι και οι δύο. Νομίζω ο Βασιλόπουλος πρέπει να είναι.  

 
ΦΑΒΑΣ: Παιδιά, συγνώμη, παίζει κάποιο ρόλο αυτό;  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Μα πως δεν παίζει; Δεν δίνει αυτός κατευθύνσεις; 
 
ΦΑΒΑΣ: Εντάξει, Δημήτρη, εντάξει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, αφήστε το παιδιά, αφήστε.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Δεν θα δώσει αυτός κατεύθυνση για την έκθεση; 

 
Λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορείτε να το θέσετε εκτός ημερησίας 
διατάξεως, να πείτε στον κ. Βασιλόπουλο να μην μπει κανένας εκθέτης πλην 

του Δήμου Καλαμάτας ή της Μεσσηνίας. Δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Για τι πράγμα μιλάτε; Για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυλόφου, από πού θα 
φέρει το λάδι και για να μαγειρέψει λαλάγγια; Για ποιο;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Όχι, εμείς μιλάμε ότι ήρθανε κάποιοι άνθρωποι που είναι σεφ, οι οποίοι 
προβάλλουν ή έχουν μπει μέσα για να προβάλλουν προϊόντα και να 

δείξουνε διάφορες μαγειρικές κτλ. …(δεν ακούγεται). 
 
Αυτό έχει κάνει με το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Σας λέω, πείτε το στον κ. 
Βασιλόπουλο. Εδώ δεν ψηφίζουμε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Κάνουμε την 

ανάθεση για τον ανάδοχο, τη διαδικασία μάλλον. Εντάξει; Όποιος και να ’ναι, αυτό έχει να 
κάνει σε σχέση με το πρόγραμμα της εκδήλωσης.  

 
Άρα λοιπόν, θα πρέπει να πούμε στους σεφ, στο Σύλλογο Αρχιμαγείρων Ελλάδος 
ότι «Κοιτάχτε να δείτε, δεν θα χρησιμοποιείτε  ΜΙΝΕΡΒΑ, κτλ.-κτλ. 

χρησιμοποιείστε μεσσηνιακό ελαιόλαδο». Αρκεί να υπάρχουν και κάποιοι να τους το 
προσφέρουνε.  

 
Νομίζω δεν είναι σωστή έκφραση αυτή. Ας χρησιμοποιήσουν ό,τι θέλουν 
αλλά να μην προβάλλουν στη Μεσσηνία άλλα προϊόντα.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό.  

 
Να μην προβάλλουν. Γιατί λέει μαγειρεύω και μαγειρεύω με αυτό εδώ. Δεν 
σου λέει με τι μαγειρεύει αλλά σου λέει ότι έχει μπροστά τη ΜΙΝΕΡΒΑ ή δεν 

ξέρω εγώ…  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Μιχάλη αν τους παραπέμψουμε σε σας,… 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι σε μένα μόνο. 
 
ΜΠΑΚΑΣ: …εσείς θα τους δώσετε ένα 15κιλο;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστά. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)  

 
Ωραία, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης πείτε το, η Έκθεση γίνεται τέλος 
Αυγούστου, υπάρχει πάρα πολύ χρόνος.  

Λοιπόν, τι ψηφίζετε, κ. Αντωνόπουλε; ¨Λευκό¨ είπαμε. Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨. 
Κατά πλειοψηφία.  

   

 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, και το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί 
από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της η Οικονομική 
Επιτροπή, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντος 
του κ. Αντωνόπουλου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   
 

I. Εγκρίνει: 

 τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών «Δαπάνες 8ης παρουσίασης αγροτικών και τοπικών προϊόντων 
¨Άρτος – Οίνος – Έλαιον (2019)¨»  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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 τις τεχνικές προδιαγραφές για την παραπάνω αναφερόμενη υπηρεσία, όπως 
αυτές περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της υπ’ αριθμ. 17/2019 συνταχθείσας, από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, μελέτης για την παραπάνω αναφερόμενη 
υπηρεσία, προϋπολογισμού 9.920,00 € με Φ.Π.Α. και οι οποίες 
καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
 

II. Καταρτίζει τους όρους  και  συντάσσει τη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις 9 Ιουλίου 
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 

 
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. Μπάκας Ιωάννης 

  4. Μπασακίδης Νικόλαος 

  5. Μπούχαλης Δημήτριος 

  6. Φάβας Γεώργιος  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 25 Ιουνίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 












































































































