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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   26/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   223/2019 

 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:20, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 26η/2019 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28923/5-7-2019 

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) Δημόπουλος Δημήτριος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) 

Μπεχράκης Σταμάτης, 5)  Μπούχαλης Δημήτριος και 6) Νιάρχος Αναστάσιος.   

 

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

και 2) Φάβας Γεώργιος.  

   
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. Φάβα Γεώργιο 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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 
«Μετακινήσεις – Διανομή – Διατροφή στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού και 

Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 04-07-2019 έγγραφο του 
Γραφείου Ειδικών Συνεργατών του Δήμου, το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος προς 
ενημέρωση, μαζί με τα συνημμένα σε αυτό σχετική μελέτη και σχέδιο διακήρυξης διενέργειας  
συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Μετακινήσεις – Διανομή – Διατροφή 
στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας», προκειμένου 
να διευκολυνθεί στο έργο της η Οικονομική Επιτροπή και έχει αναλυτικά ως εξής:   
 
 

Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για Μετακινήσεις-Διαμονή-Διατροφή στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς 

Διαγωνισμού & Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 10/2019 μελέτη του Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων 

και Εθιμοτυπίας η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. καθώς και σχέδιο  διακήρυξης για:   

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

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

2)  κατάρτιση των όρων της  διακήρυξης  

 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του 

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

  

Ο συντάξας  

Φράγκος Βασίλειος 

 Ο Γενικός Γραμματέας 

Χαντζής Βασίλειος 

 
 

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

 
Κύριε Μπεχράκη; ¨Υπέρ¨.  
Ο κ. Νιάρχος ¨Λευκό¨.  

Ο κ. Αντωνόπουλος;  
 
Εμείς θα ψηφίσουμε Λευκό, αλλά ήθελα να ρωτήσω, γιατί τα 
αναλαμβάνει το συγκεκριμένο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και 

Εθιμοτυπίας;  
Αυτά όλα, αυτές, δηλαδή, οι αναθέσεις δεν θα έπρεπε να περάσουν από …  

 
Δεν είναι ανάθεση, κ. Αντωνόπουλε, διαγωνισμός είναι.  

 
Διαγωνισμός, ωραία, διαγωνισμός, ναι, αυτό λέω. Γιατί περνάνε απ’ αυτό 
το Γραφείο και δεν περνάνε από εκεί που γίνονται και τα υπόλοιπα;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Ποια είναι τα υπόλοιπα; Και για τα ηχητικά αυτό το Γραφείο.  
Είναι το Γραφείο που ασχολείται με τις εκδηλώσεις του Δήμου. Ποιος να την 

κάνει τη μελέτη; Η Τεχνική Υπηρεσία; Ή το Πράσινο;  
 
Η Οικονομική Υπηρεσία.  
 

Η Οικονομική Υπηρεσία, μάλιστα.  
 
Να πω κάτι όμως. Γιατί τις εκδηλώσεις αφού τις αναλαμβάνει η ¨ΦΑΡΙΣ¨ 
δεν τις δίνουμε στη ¨ΦΑΡΙΣ¨ να τις κάνει; Που είναι κατά 

αποκλειστικότητα θέλω να πω των εκδηλώσεων.  
 
Γιατί να κάνει η ¨ΦΑΡΙΣ¨ το διαγωνισμό αυτό; Δεν το καταλαβαίνω.  
Τα ηχητικά του Δήμου, κ. Αντωνόπουλε, δεν είναι μόνο οι εκδηλώσεις που 

κάνει η ¨ΦΑΡΙΣ¨. Είναι και διάφορες άλλες εκδηλώσεις που γίνονται παράλληλα. Διάφορες 
εκδηλώσεις οι οποίες, παράδειγμα για τους βετεράνους του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτές 
δεν τις κάνει η ¨ΦΑΡΙΣ¨.  

 
Ναι, αλλά αυτές είναι το 5% όμως.  
 

Ναι, κ. Αντωνόπουλε, θέλει ενιαίο διαγωνισμό, όλες οι εκδηλώσεις. Δεν μπορεί 
να το σπάσει ο Δήμος, είναι κατάτμηση. Το καταλαβαίνετε;  

 
Και η ¨ΦΑΡΙΣ¨ όμως δεν κάνει τέτοιο διαγωνισμό;  
 

Το καλλιτεχνικό μέρος κάνει η ¨ΦΑΡΙΣ¨, κ. Αντωνόπουλε, όχι ηχητικά τώρα. 
Τέλος η ¨ΦΑΡΙΣ¨ με τα ηχητικά.  

 
Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε κανονικά να τον κάνει η ¨ΦΑΡΙΣ¨ αυτό το 
διαγωνισμό και όχι ο Δήμος.  

 
Λοιπόν, όταν αναλάβετε τη διοίκηση του Δήμου δώστε τα στη ¨ΦΑΡΙΣ¨. Η 
σκοπιμότητα της διαδικασίας είναι το θέμα μας εδώ πέρα;  

Δεν μπορούμε, δεν γίνεται, δηλαδή. Εντάξει, ωραία.  

Λοιπόν, ¨Λευκό¨ ο κ. Αντωνόπουλος. 

Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨. 

Κατά πλειοψηφία.  

 
ΦΩΝΕΣ: …. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου) 

 
Κύριε Αντωνόπουλε, και τα καύσιμα της ¨ΦΑΡΙΣ¨ ο Δήμος τα κάνει.  
Δηλαδή, έλεος, ας πούμε!   

 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από 
τις Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4412/2019 και του άρθρου 
72 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντων των κ.κ. Νιάρχου και Αντωνόπουλου οι οποίοι 
δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ι.  Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 
«Μετακινήσεις – Διανομή – Διατροφή στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς 
Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας», προϋπολογισμού 
42.500,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).   

 
ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους  και συντάσσει τη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από  τις Υπηρεσίες του Δήμου 
Καλαμάτας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και με 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών την 23η Ιουλίου 2019 
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. Δημόπουλος Δημήτριος 

  4. Μπάκας Ιωάννης 

  5. Μπασακίδης Νικόλαος 

  6. Μπεχράκης Σταμάτης  

  7. Μπούχαλης Δημήτριος 

  8. Νιάρχος Αναστάσιος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19 Ιουλίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 

 


















































































































