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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

11/2012

66/2012

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 1η Αυγούστου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 11η/2012
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 46054/27-7-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το
νόµο.
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας,
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1)
Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 4)
Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Νιάρχος Αναστάσιος.

∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος
Βασίλειος και 2) Μωρακέας Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ. Γκλεγκλές Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο οποίος αναπληρώνει τα παραπάνω απουσιάζοντα τακτικά
µέλη της µειοψηφίας.

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 :
1η Έκθεση ∆ήµου Καλαµάτας ¨Άρτος – Οίνος – Έλαιο 2012¨.
Για το συγκεκριµένο θέµα έχουν προσκληθεί µε το υπ’ αριθµ. 46297/30-7-2012
έγγραφο του κ. Προέδρου να παραβρεθούν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους, οι
παρακάτω φορείς:
1) το Επιµελητήριο Μεσσηνίας,
2) το Εµπορικό Σύλλογο Μεσσηνίας,
3) η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών & Βιοτεχνών Καλαµάτας,
4) ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ∆ήµου Καλαµάτας.

Στο φάκελο του θέµατος αυτού για ενηµέρωση των µελών του Σώµατος βρίσκεται η
υπ’ αριθµ πρωτ. 45459/26-7-2012 πρόταση της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: 1η ΕΚΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “ΑΡΤΟΣ-ΟΙΝΟΣ-ΕΛΑΙΟ 2012”.
Έγκριση και διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού για τα έξοδα της 1ης Έκθεσης του ∆ήµου
Καλαµάτας “ΑΡΤΟΣ-ΟΙΝΟΣ-ΕΛΑΙΟ 2012”.
Η ∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας προτείνει και

εισηγείται
1) να πραγµατοποιηθεί η

1η ΕΚΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΤΟΣ-

ΟΙΝΟΣ-ΕΛΑΙΟ 2012 σύµφωνα µε το παρακάτω σχέδιο δράσης::
Τό̟ος : ∆ηµοτικό Πάρκο Σιδηροδρόµων (Περιοχή µεγάλης λίµνης).
Χρόνος : Σε̟τέµβριος (Για το 2012 από 13/9 έως 16/9 - Πέµπτη έως Κυριακή)
Εκθέτες : Αρτοποιοί, Οινοποιοί, Συσκευασία και Εµπορία λαδιού και ελιάς Καλαµών,
Παραγωγοί Προϊόντων Σίτου, προϊόντων οίνου και προϊόντων ελιάς.
Είδη έκθεσης : Αρτοσκευάσµατα, κρασί, πετιµέζι, λάδι, ελιές.
Ώρες λειτουργίας : Απογευµατινές από 17η έως 23η.
Συµµετοχή: Μεσσήνιοι παραγωγοί, µεταποιητές και έµποροι των τριών προϊόντων µε έκταση
περιπτέρου περίπου 20 τ.µ. ο καθένας. Οριοθέτηση του χώρου του κάθε περιπτέρου και
απόδοση των θέσεων µε κλήρωση.
Ενδεικτικό πρόγραµµα παράλληλων εκδηλώσεων:
ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
&ΩΡΑ
Πέµ̟τη 13/9/2012
ώρα:

ΠΡΟΪΟΝ

ΑΡΤΟΣΟΙΝΟΣΕΛΑΙΟ
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΧΩΡΟΣ

Εγκαίνια έκθεσης
Κεράσµατα σε κάθε ̟ερί̟τερο
Εκθέµατα ̟ροϊόντων
Χώρος τραίνων
Μουσικό ̟ρόγραµµα α̟ό τη
Φιλαρµονική
του
∆ήµου
Καλαµάτας
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Παρασκευή
14/9/2012
ώρα: 17:00-23:00
ώρα: 18:00-20:00
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Έκθεση µε είδη λαϊκής τέχνης
σχετικά µε Άρτο-Οίνο-Έλαιο.
ΕΛΑΙΟ

∆ρώµενα ̟αρασκευής
Χώρος ̟ατινάζ
διαφόρων
φαγητών
και
̟ροϊόντων µε βάση το ελαιόλαδο
Παραδοσιακά συγκροτήµατα

ώρα: 20:00-21:00
Σάββατο 15/09/12
ώρα: 17:00-23:00

Χώρος τραίνων

ΟΙΝΟΣ

Έκθεση µε είδη λαϊκής τέχνης
Χώρος ̟ατινάζ
σχετικά µε Άρτο-Οίνο-Έλαιο.
∆ρώµενα ̟ροϊόντων οίνου
∆ρώµενα ̟αρασκευής στερεών
̟ροϊόντων οίνου
∆ρώµενο ̟αραγωγής τσί̟ουρου.
Παραδοσιακά συγκροτήµατα.

ΑΡΤΟΣ

Έκθεση µε είδη λαϊκής τέχνης
σχετικά µε Άρτο-Οίνο-Έλαιο
∆ρώµενα ̟αραγωγής αλευριού.
∆ρώµενα ̟αρασκευής ̟ροϊόντων
αλευριού
∆ρώµενο ψησίµατος ψωµιού.

ώρα: 20:00-21:00
Κυριακή 16/09/2012
ώρα: 17:00-23:00
ώρα: 18:00-20:00

Χώρος τραίνων

Χώρος ̟ατινάζ

∆ιαφήµιση:
-Συνέντευξη Τύπου της οργανωτικής επιτροπής στα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια,
-∆ιαφήµιση από την ιστοσελίδα του ∆ήµου της έκθεσης αλλά και των παράλληλων
εκδηλώσεων,
-Εκτύπωση διαφηµιστικών εντύπων,
-∆ηµιουργία αφίσας και σήµατος.
Έξοδα : Τα έξοδα που θα απαιτηθούν θα είναι για:
 Αγορά υλικών για τα δρώµενα (ενδεικτικά: αλεύρι, λάδι, σταφύλια, µούστο, υλικά για
µαγειρική, υγραέριο, σανίδες ανοίγµατος φύλλων, κλπ): 1.500,00€
 Ενοικίαση τραπεζιών και τεντών για τον εκθεσιακό χώρο: 1.000,00€
 Έκδοση ενηµερωτικών εντύπων, αφισών, προγραµµάτων: 1.000,00€
 Φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία: 500,00€
 Ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων: 2.000,00€
 Μεταφορά συλλόγων, υλικών, κλπ: 500,00€

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3

Συνεδρίαση : 11/2012

Τετάρτη 1 / 8 / 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2012

 Μικροϋλικά αναλώσιµα: 500,00€
 Αµοιβή καλλιτεχνών: 1.500,00€
 ∆ιαφηµιστική προβολή στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο: 1.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ: 10.000,00€
2) Την έγκριση και διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 10.000,00€ για τα έξοδα της 1ης Έκθεσης
του ∆ήµου Καλαµάτας “ΑΡΤΟΣ-ΟΙΝΟΣ-ΕΛΑΙΟ 2012”.
Παρακαλούµε όπως διενεργήσετε για την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στον Κ.Α.00.6431 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικ.
έτους 2012 “Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου” για την κάλυψη
των εξόδων της 1ης Έκθεσης του ∆ήµου Καλαµάτας “ΑΡΤΟΣ-ΟΙΝΟΣ-ΕΛΑΙΟ 2012”
που θα πραγµατοποιηθεί από
Σιδηροδρόµων στην Καλαµάτα.

13-16

Σεπτεµβρίου

2012

∆ηµοτικό

Πάρκο

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ M.Sc.
Επί της παραπάνω εισήγησης έχει εκφραστεί θετικά το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Καλαµάτας µε την υπ’ αριθµ. 58/2012 απόφασή του.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το πρώτο θέµα λοιπόν στην ηµερήσια διάταξη είναι η 1η Έκθεση του
∆ήµου Καλαµάτας Άρτος – Οίνος – Έλαιο 2012.
Κύριοι συνάδελφοι µε την εισήγηση η οποία µας έρχεται από τη ∆ιεύθυνση
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών για το συγκεκριµένο θέµα, ευελπιστούµε και προτείνουµε να
είναι η απαρχή µίας έκθεσης η οποία θα προβάλλει κατά την διάρκεια του θέρους, σε
µία γιορτή, θα µου επιτραπεί ο όρος, σε µία γιορτή η οποία θα προβάλλει τα τοπικά
µας προϊόντα. Το Λάδι µε τα παράγωγά του, τον Οίνο και τον Άρτο.
Για το συγκεκριµένο θέµα πιστεύουµε ότι θα τύχει και της λαϊκής αποδοχής αλλά και
της αποδοχής όλων των παρατάξεων, να το αγκαλιάσουµε και να το µεγαλώσουµε
αυτό το εγχείρηµα που κάνουµε, για να µπορούµε κάθε χρόνο να προβάλλουµε τα
τοπικά µας προϊόντα. Όχι στους ∆ηµότες του ∆ήµου µας αλλά µαζικά στους επισκέπτες
του Νοµού και της Πόλης µας, ιδίως για να λαµβάνουν γνώση και των παραγώγων των
παραπάνω προϊόντων µας αλλά και τη διαδικασία µε την οποία γίνονται αυτά τα
προϊόντα. Μέσα από έντυπα να µπορέσουµε να φτάσουµε και στην ιστορία των
προϊόντων αυτών και πιστεύω ότι θα τύχει της αποδοχής των δηµοτών µας στον
συγκεκριµένο χώρο. Αυτά σαν πρώτες λέξεις.
Θα παρακαλέσω τον κ. Αδαµόπουλο, ο οποίος προΐστανται των Γεωτεχνικών
Υπηρεσιών, να αναφερθεί λεπτοµερέστερα και στο πρόγραµµα και στο χώρο και στις
ηµεροµηνίες που θα διεξαχθεί το συγκεκριµένο εγχείρηµα, η 1η έκθεση για να υπάρχει
γνώση του αντικειµένου από τους συναδέλφους.

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
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Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η έκθεση θα είναι από τις 13 Σεπτέµβρη έως τις 16/5 την Κυριακή
δηλαδή. Θα προσπαθήσουµε να αναδείξουµε κάθε τοµέα
ξεχωριστά. Θα έχουµε δρώµενα κατά κάποιο τρόπο και για τον Άρτο και για τον Οίνο
και για τα παράγωγά του ,αλλά και για το Λάδι και για τις Ελιές. Ήδη βρισκόµαστε σε
συνεννόηση µε όλους τους αρµόδιους φορείς ώστε να αρχίσουµε όσο το δυνατόν
καλύτερα την έκθεση. Θα προσπαθήσουµε να δώσουµε έµφαση στην ποιότητα.
Θα θέλαµε πάρα πολύ να την αναδείξουµε και έτσι να αναδείξουµε και τα δικά µας
προϊόντα. Οι ώρες λειτουργίας τις έκθεσης θα είναι από τις 5 ως τις 11 κάθε απόγευµα.
Θα συµµετέχουν οι Μεσσήνιοι παραγωγοί, µεταποιητές και έµποροί µε περίπτερο ο
καθένας στο περίπου 20 τετραγωνικών. Η οριοθέτηση των περιπτέρων θα γίνει µε
κλήρωση. Αν θέλετε να αναφερθώ ακριβώς στο πρόγραµµα ευχαρίστως.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το πρόγραµµα είναι συνηµµένο, είναι τρεις µέρες. Που θα λαµβάνει χώρα;
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα λαµβάνει χώρα στην νότια πλευρά του πάρκου γύρω από την
λίµνη.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να εγκρίνουµε σήµερα τη διάθεση πίστωσης του ποσού µέχρι
10.000 € µε Φ.Π.Α. που έχει να κάνει µε τα ακόλουθα:
Αγορά υλικών για τα δρώµενα όπως αλεύρι, λάδι, σταφύλια, µούστο υλικά για
µαγειρική, υγραέριο, σανίδες ανοίγµατος φύλλων, κ.λπ. Ενοικίαση τραπεζιών και
τεντών για εκθεσιακό χώρο. Έκδοση ενηµερωτικών εντύπων, αφισών, προγραµµάτων.
Φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία. Ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων. Μεταφορά
συλλόγων, υλικών. Μικρουλικά αναλώσιµα. Αµοιβή καλλιτεχνών που θα πλαισιώσουν
την όλη διοργάνωση γιατί κάθε βράδυ θα έχουµε και µουσική που θα πλαισιώνει την
διοργάνωση. ∆ιαφηµιστική προβολή.
Θέλω να τονίσω όσο αφορά το δεκαχίλιαρο αυτό ότι προσπαθούµε και θεωρώ σίγουρο
ότι θα είναι πιστεύω λίγο πάνω από την µέση. Βάζω το 10.000 ως όριο αλλά θεωρώ ότι
θα πέσουµε πάρα, πάρα πολύ κάτω, γιατί κάνουµε πάρα πολύ µεγάλες προσπάθειες για
την οικονοµία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το θέµα λοιπόν, για να ολοκληρώσω και εγώ την εισήγηση, έχει περάσει
και από τη ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας, άρα λοιπόν µπορούµε να
προχωρήσουµε.
Παρακαλώ τον κ. Νιάρχο για το θέµα. Ερωτήσεις και τοποθετήσεις όπως θέλετε.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Ερωτήσεις. Όταν λέτε βρισκόσαστε σε συνεννόηση µε τους αρµόδιους
φορείς, ποιοι είναι οι αρµόδιοι φορείς; Και δεύτερον, για τα περίπτερα που
θα γίνει κλήρωση, αυτοί που θα συµµετέχουν θα πληρώνουν; Υπάρχει κόστος δηλαδή
γι αυτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό, κάποιος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει κάτι; Πάµε λοιπόν να
ακούσουµε και ξεκινάµε λοιπόν από τον εκπρόσωπο του επιµελητηρίου.
Είναι η πρώτη έκθεση που ευελπιστούµε να προχωρήσει για να γιγαντωθεί.
Παρακαλώ ο κ. Γκρέκης.
ΓΚΡΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (Εκπρόσωπος του επιµελητηρίου Μεσσηνίας): Κάθε εκδήλωση
που έχει να κάνει σχέση µε τα προϊόντα της περιοχής, τις
εµπορικές επιχειρήσεις και την προσπάθεια, που συµφωνούµε απόλυτα όπως είπε ο κ.
Αδαµόπουλος, για τη διαµόρφωση τελικά ποιοτικού προϊόντος προς την κατανάλωση,
είναι προφανές µας βρίσκει απολύτως σύµφωνους.
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Εµείς θα ενηµερώσουµε αµέσως τους συναδέλφους, άλλωστε θα πάρουν την
πληροφόρηση αύριο το πρωί σχεδόν όλοι σε όλο τον Νοµό. ∆εν ξέρω µόνο, επειδή
άκουσα ότι η επιλογή θα γίνει µε κλήρωση, εάν έχει υπολογιστεί κάποιος αριθµός
καταρχήν. Εάν οι αιτήσεις υπερβούν κατά πολύ και διαπιστώσουµε δηλαδή, δεν ξέρω
εάν το έχετε σκεφτεί αυτό, εάν έχουµε π.χ. από εσάς µία πρόβλεψη για 40 θέσεις και
έχουµε όχι 50, έχουµε εκατόν τόσες. Εκεί θα επιλέξουµε ανά προϊόν; Και θα
κληρωθούν µεταξύ του ιδίου προϊόντος, ας πούµε σε ένα προϊόν 4 επιχειρήσεις; Η
συµβολή η δική µας πέραν … (δεν ακούγεται) επειδή όπως άκουσα υπάρχει και από
την εισήγηση, από εσάς, µία σχετική διαδικασία στα οικονοµικά, αυτό το οποίο
µπορούµε να βοηθήσουµε εµείς και ενδεχοµένως να υπάρχει αποδοχή από πολλές
επιχειρήσεις θα είναι ίσως και η προσφορά σε ένα επίπεδο προϊόντος που δεν θα έχει
κόστος για την εκδήλωση και αυτό µπορούµε να το µεριµνήσουµε από την πλευρά
µας, να υπάρχει ένα επίπεδο προσφοράς ανά επιχείρηση, που θα συµµετάσχει ή δεν θα
συµµετάσχει τελικά, αυτό δεν έχει καµία σηµασία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οικονοµική προσφορά;
ΓΚΡΕΚΗΣ: Όχι, υλικών, προϊόντων.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλώς
ΓΚΡΕΚΗΣ: Κατά τα άλλα σύµφωνα µε την εισήγηση που άκουσα εγώ, εµείς
συµφωνούµε στη δηµιουργία τέτοιων εκδηλώσεων
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της οµοσπονδίας επαγγελµατοβιοτεχνών.
ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Εκπρόσωπος οµοσπονδίας επαγγελµατοβιοτεχνών Καλαµάτας):
Πρόκειται για την προβολή των προϊόντων και µακάρι να έχετε
επιτυχία σε αυτήν την προσπάθειά σας. Οι απορίες µας είναι αυτές που είχε και ο κ.
Γκρέκης και ο κ. Νιάρχος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όποτε συµφωνείτε µε το αυτό το εγχείρηµα
ΚΟΥΦΟΣ: Βεβαίως συµφωνώ και µακάρι να γινόταν και εκτός της πόλης της
Καλαµάτας και εκτός Νοµού.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του εµπορικού συλλόγου.
ΜΠΟΥΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (Αντιπρόεδρος εµπορικού συλλόγου Καλαµάτας): Κατ’ αρχάς µας
βρίσκει σύµφωνους η εισήγηση του κ. Αδαµόπουλου και θα
θέλαµε να ρωτήσουµε πως θα γίνει η επιλογή και αν υπάρχει κάποιο κόστος. Εµείς
κατοχυρωνόµαστε να ενηµερώσουµε τα µέλη µας και να µπορέσουµε ας πούµε να το
διαφηµίσουµε και να το προωθήσουµε και από την δικιά µας πλευρά όσο µπορούµε µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μας βρίσκει σύµφωνους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συλλόγους για τις τοποθετήσεις τους.
Πιστεύουµε να πάει καλά και να µεγαλώσει στο µέλλον, να δούµε τις
παραλείψεις οι οποίες ενδεχοµένως να γίνουν, γιατί πάντα γίνονται παραλείψεις, εκείνο
όµως που έχει σηµασία είναι να προβληθούν τα προϊόντα µας και σε ανθρώπους που
επισκέπτονται τον ∆ήµο Καλαµάτας αυτήν την περίοδο και σε αυτές τις δύσκολές
στιγµές µας.
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Θέλω ο κ. Αδαµόπουλος να απαντήσει συνολικά σε ερωτήσεις που έγιναν και να
προχωρήσουµε σε τοποθετήσεις.
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το πιο βασικό θέµα είναι το κόστος, εννοείται ότι δεν υπάρχει
κόστος για κανέναν. Θα είναι µεγάλη µας χαρά να έχουµε να
έχουµε όσο το δυνατόν περισσότερους εκθέτες. Θεωρώ ότι µε λίγη καλή προσπάθεια,
µε λίγη καλή θέληση, θα χωρέσουµε όλοι. Νοµίζω ότι δεν θα χρειαστεί να φύγει
κανένας. Πιστεύω τις επόµενες ηµέρες θα πρέπει να τα δούµε λίγο πιο συγκεκριµένα
τα πράγµατα και θα έχουµε µεγάλη επιτυχία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως ξέρετε κ. συνάδελφοι υπάρχει συγκεκριµένη επιτροπή, µε
απόφαση του ∆ηµάρχου, η οποία επιλαµβάνεται του όλου θέµατος.
Ευχαριστούµε ιδιαίτερα και τον κ. Κισκήρα ο οποίος ήτανε από τους πρωτεργάτες της
ιδέας αυτής για να προχωρήσει το θέµα. ∆εν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε έτσι για
ένα λεπτό σε κάτι ενδεχοµένως το οποίο δεν ακούσατε από την αρχή, κάτι το
ιδιαίτερο, κάτι που…
ΚΙΣΚΗΡΑΣ: Όχι στην εισήγηση φαίνονται όλα µέσα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τοποθετήσεις. Ο κ. Νιάρχος.
Εδώ έχουµε µια εισήγηση θα λέγαµε µε τίτλο «η προβολή των τοπικών
προϊόντων», λάδι, κρασί και άλλα. Εµείς θεωρούµε ότι η πολιτική, το λέω
γενικότερα, που ασκείται χρόνια από την Κεντρική ∆ιοίκηση, από τις Ελληνικές
Κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν τις βασικές καλλιέργειες της χώρας
µας και του Νοµού µας σε αφανισµό. Το γνωρίζουµε αυτό πολύ καλά και για την
αµπελοκαλλιέργεια η οποία έχει εξαφανιστεί ίσως να παραµείνουν λίγες τυποποιητικές
επιχειρήσεις και εκεί οδηγείται και η ελαιοκαλλιέργεια. Είναι µια κοινή αγροτική
πολιτική, παγκόσµια οργάνωση εµπορίου, όσο αυτή η πολιτική εφαρµόζεται, οι
µικροµεσαίοι αγρότες θα οδηγούνται συνέχεια στο ξεκλήρισµα. Αυτά νοµίζω είναι
ζητήµατα τα οποία ένας καλόπιστος δεν µπορεί να τα αντιµετωπίσει.

ΝΙΑΡΧΟΣ:

Θεωρούµε ότι από τέτοιες εκδηλώσεις οι µικροµεσαίοι αγρότες, οι ελαιοπαραγωγοί, οι
οινοπαραγωγοί και γενικότερα οι αγρότες δεν πρόκειται να ωφεληθούν. Ίσως.
Ωφεληµένοι θα είναι πάντα κάποιες εµπορικές επιχειρήσεις, τυποποιητές. Αν ερχόταν
εδώ το θέµα ως τόνωση ας πούµε της εµπορικής δραστηριότητας, θα ήταν πιο αληθινό
στο περιεχόµενο των εκδηλώσεων και να µην έρχεται ως τόνωση των τοπικών
προϊόντων. ∆εν νοµίζουµε ότι θα ωφεληθούν.
Αυτή η πολιτική της διαφήµισης µπορεί να οδηγεί σε ορισµένα αποτελέσµατα για
κάποιες επιχειρήσεις, οδηγεί όµως στον αφανισµό των µικροµεσαίων αγροτών και
ουσιαστικά των βασικών καλλιεργειών, αυτών.
Για όλους αυτούς τους λόγους εµείς θα το καταψηφίσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γκλεγκλές.
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:

Κύριε Πρόεδρε κατά αρχήν θετικοί είµαστε, µε κάποιες επισηµάνσεις.

Η 1η επισήµανση έχει να κάνει µε την ευχή, ξέρω, γνωρίζω ότι πάρα
πολλές από τις εκδηλώσεις που προγραµµατίζονται στο πάρκο του ΟΣΕ γίνονται ….
(δεν ακούγεται).
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Θα θέλαµε εµείς από του χρόνου να υπάρχει ένα πρόγραµµα για όλο το καλοκαίρι,
έτσι ώστε ο κόσµος να ξέρει τι εκδηλώσεις θα προγραµµατιστούν εκεί και αν είναι
δυνατόν να οµαδοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις ώστε να υπάρχει µια συνέχεια, διότι
έχουµε µία από ένα θεµατικό χώρο και άλλη από άλλο θεµατικό χώρο και ούτω καθ΄
εξής. Έτσι λοιπόν αυτό να ενταχθεί και στην τουριστική προβολή της πόλης, έχοντας
µια σειρά από εκδηλώσεων στο εύρος της καλοκαιρινής περιόδου.
Το 2ο που θέλω να επισηµάνω, δεν είναι ξεκάθαρος ποιος ο σκοπός αυτής της έκθεσης.
Αν ο σκοπός µας είναι η τόνωση τοπικών επιχειρήσεων, µέσω της προβολής των
προϊόντων αυτών, τότε θεωρώ ότι θα µπορούσαν και αυτές να συνεισφέρουν κάτι
αφού έχουν να κερδίσουν. Και το λέω αυτό γιατί προηγουµένως ακούστηκαν ότι
µπορεί να έρθουνε 150 άτοµα και να µην έχουµε θέσεις. Για να έρθει κάποιος εκεί
προσβλέπει σε κάποιο όφελος. Αν από την άλλη σκοπός µας είναι η διάδοση των
προϊόντων, η ενηµέρωση του κόσµου, αν θέλετε µια φολκλορική παρουσίαση των
διαδικασιών κλπ. και κάποιων διαδικασιών που δεν γνωρίζουν κάποια νέα παιδιά κλπ.
αυτό αλλάζει. Σε αυτή την περίπτωση θα µπορούσαµε να ζητήσουµε εθελοντικά
προσφορά δύο, τριών επιχειρήσεων από κάθε τοµέα, µε κλήρωση έτσι ώστε να µείνει
εδώ.
Αυτή είναι λοιπόν η ερώτηση, ακριβώς πρέπει να ξέρουµε σε κάθε εκδήλωση που
κάνουµε ποιος είναι ο σκοπός, ποια είναι τα δεδοµένα και αν είναι χρήσιµα, έτσι ώστε
την επόµενη χρονιά να το δούµε ξεκάθαρα το τι θέλει και το τι παίρνει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε στην ψηφοφορία.
ΓΚΡΕΚΗΣ:

…. (δεν ακούγεται) ακριβώς για να δοθεί η διάσταση η οποία δένει µε
το ερώτηµα και τις τοποθετήσεις.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γκρέκη ακούστε, άµα έχετε κάτι σηµαντικό για να βοηθήσετε …..
Όχι, όχι ακούστε είναι σηµαντικό για τον προσδιορισµό ακριβώς που
στήνουν, που επιθυµεί ο ∆ήµος µε την εισήγησή του και επιθυµούµε κι
εµείς να δώσουµε στην εκδήλωση.

ΓΚΡΕΚΗΣ:

Επειδή οι επιχειρήσεις και τα προϊόντα που συνδέονται άµεσα και εγώ δεν ξεχωρίζω
τον πρωτογενή τοµέα από το δευτερογενή και τον τριτογενή, δεν τον ξεχωρίζω, και
αντιλαµβάνεστε γιατί. Αυτό σηµαίνει ότι η επιχειρηµατικότητα αλλά και τα προϊόντα,
δεν θα µιλήσω για την Ελλάδα, θα µιλήσω για την περιοχή µας, για το Νοµό µας, είναι
προφανές ότι έχουν βυθιστεί. Η βύθιση στα τάρταρα των προϊόντων του νοµού δεν
έγινε επειδή έχει κρίση, έγινε επειδή απόκτησε µια νοοτροπία η κατανάλωση και στη
Μεσσηνία και έτσι βρίσκονται συνεχώς σε µείωση τζίρων και τα λεγόµενα
τυποποιούµενα Μεσσηνιακά προϊόντα.
Άρα εάν θέλουµε µέσα από αυτή την εκδήλωση να προβάλουν οι Μεσσήνιοι
παραγωγοί, µεταποιητές και έµποροι προϊόντα του νοµού, άρα προϊόντα που στον
κύκλο τους καταγράφουν υπεραξίες για τις κοινωνικές οµάδες κ. Γκλεγκλέ, από τον
απλό πολίτη που είναι καταναλωτής µέχρι παραγωγό κλπ. αυτό θα πρέπει να γίνει µέσα
από την εκδήλωση δίνοντας πράγµατι το στίγµα ότι εκεί δεν πουλάµε, προβάλουµε και
εκεί επιχειρούµε να πείσουµε την κατανάλωση, η οποία µπορεί να είναι τοπική, µπορεί
να είναι επισκέπτες, µπορεί να είναι οτιδήποτε, ακόµα και αλλοδαπή, σε µια λογική ότι
τα δικά µας προϊόντα µέσα από αυτή τη γη και τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις που τα
µεταποιούν και τα κάνουν τοπικό προϊόν δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από ένα ξένο.
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Άρα λοιπόν θα ήθελα και τη θέση του ∆ήµου, εάν είναι αυτή η κατεύθυνση εµείς θα
συµφωνήσουµε απόλυτα. Εάν πάλι θέλετε να µετατραπεί σε χώρο πώλησης των
προϊόντων που πάµε στο ερώτηµα ηθικής τάξης που θέτει ο κ. Γκλεκλές είναι κάτι
άλλο. Αν λοιπόν µια προβολή, να δείξω δηλαδή εγώ ένα προϊόν πως το κάνω γιατί
είναι καλό το δικό µου, δοκιµάστε το, να δεχτώ ερωτήσεις, να απαντήσω κλπ.
συµφωνούµε απόλυτα. Η κατεύθυνση εποµένως είναι η προβολή και ενίσχυση
προϊόντων.
Και να µάθουν και οι έµποροι να µη βαφτίζουν τα ξένα
προϊόντα σε ελληνικά και να τα πουλάνε στο εµπόριο. Να
εισηγηθείτε στους συναδέλφους σας.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:

ΓΚΡΕΚΗΣ: Συµφωνούµε απόλυτα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω ότι η εισήγηση από την πλευρά του κ. Αδαµόπουλου και αυτά τα
οποία είπα στην αρχή είναι λεπτοµερής και στοχεύει ακριβώς όπως είπα
στην προώθηση των Μεσσηνιακών µας προϊόντων και έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Και
όχι µόνο στην προώθηση και στην προβολή των Μεσσηνιακών προϊόντων, αλλά πάµε
και σε ένα παραπάνω βήµα που έχει µεγάλη σηµασία πιστεύω, στο µάρκετιν. Πώς
παρασκευάζονται αυτά τα προϊόντα, δηλαδή γίνεται ένα µάθηµα σε µικρά παιδιά πως ο
φούρναρης φτιάχνει το ψωµί, µέσα από ένα δρώµενο το οποίο θα δείχνει πώς από το
µούστο γίνεται το πετιµέζι.
Όλα αυτά λοιπόν µένουνε σαν εικόνες, βιώνουµε λοιπόν µέσα από αυτά τα δρώµενα
όλη αυτή τη διαδικασία και νοµίζω στο µυαλό έρχεται η µυρωδιά του ψωµιού τη
στιγµή που ψήνεται και του ζυµαριού, η µυρωδιά του πετιµεζιού όταν ετοιµάζεται, η
µυρωδιά ενδεχοµένως της ελιάς µε την άρµη και όλα αυτά τα πράγµατα.
Άρα λοιπόν είναι πολύ σηµαντικό, γιατί γίνεται µέσα από την έκθεση µια παιδεία
γνώσης των συγκεκριµένων προϊόντων. Όχι µόνο προβολή και promotion, αλλά και µια
παιδεία για το πώς γίνονται αυτά τα πράγµατα και πρέπει νοµίζω όλοι να τα
αγκαλιάσουµε. Είναι λοιπόν ευκαιρία στο ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο που θα έρθει το
θέµα, να πάρουµε µια οµόφωνη απόφαση, να το αγκαλιάσουµε, να το επεκτείνουµε,
να το αυγατίσουµε αυτό το εγχείρηµα, για να µπορέσει να γίνει πραγµατικά πολύ, πολύ
ουσιαστικό.
Ο κ. Νιάρχος.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Αγαπητέ συνάδερφε, από τη συζήτηση βγάλαµε το συµπέρασµα ότι στην
έκθεση αυτή το πιο πιθανό είναι όλα τα περίπτερα να καλυφθούν από
εξαγωγείς, τυποποιητές, αν θέλετε µεγαλέµπορους, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να
προβάλουν τα προϊόντα τους δωρεάν, και όλη αυτή τη διαδικασία θα τη πληρώσει,
θα στοιχίσει στο ∆ήµο γύρω τις 10.000 χιλιάδες ευρώ και εδώ βλέπουµε ότι η
εισήγηση λέει ότι ακόµα και αγορά υλικών, σταφύλια, για να φτιάχνουν στους
φούρνους το ψωµί, θα τα πληρώσει ο ∆ήµος, ούτε καν …. (δεν ακούγετα) να
δίνονται από τους εκθέτες και βεβαίως θα λέγαµε ότι οι αγρότες, αυτοί που
ασχολούνται δηλαδή στην πρωτογενή παραγωγή, έτσι όπως είναι οργανωµένη η
παραγωγή, η διακίνηση, δεν υπάρχει καµία υπεραξία για αυτούς. Η µοναδική υπεραξία
που υπάρχει είναι η φτώχια µε τις τιµές που έχουν τα αγροτικά προϊόντα και βέβαια
καλό είναι οι µαθητές, όπως είπε ο κ. Αντιδήµαρχος εδώ, να µαθαίνουν πως
ζυµώνουν το ψωµί, πώς φτιάχνονται οι τηγανίτες µε το φρέσκο λάδι, αλλά θα πρέπει
να δούµε και µε ποιον τρόπο γίνεται η παραγωγή, ποιος παράγει, µε ποιον τρόπο
παράγει, ποιο είναι το κόστος παραγωγής, όλα αυτά τα ζητήµατα και ποιος σε
τελευταία ανάλυση καρπώνεται όλον αυτόν τον πλούτο.
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Γι’ αυτό επιµένουµε και από τη συζήτηση, ίσα, ίσα που καταψηφίζουµε 2 φορές .
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω αναπτύχθηκε το θέµα, ο κ. Γκλεγκλές .
Κύριε Πρόεδρε εµείς µε τις επιφυλάξεις µας θα ψηφίσουµε υπέρ,
πιστεύουµε ότι γίνεται µια σωστή προσπάθεια, στη σωστή
κατεύθυνση, επιµένουµε όµως στο να καθοριστεί επακριβώς ο στόχος της έκθεσης έτσι
ώστε να έχουµε µετρήσεις των αποτελεσµάτων, τα οποία µπορούµε να τα
διαφηµίσουµε την επόµενη χρονιά. Κοιτάξτε, κάναµε αυτό, πέτυχε.
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όλα καταµετρούνται και υπάρχει απολογισµός.
Κατά λοιπόν η παράταξη του κ. Νιάρχου, υπέρ οι υπόλοιποι συνάδερφοι.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού
λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα, την υπ’ αριθµ. 58/2012 απόφαση του
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας, µειοψηφούντος του κ. Νιάρχου ο
οποίος τάσσεται ¨Κατά¨, κατά πλειοψηφία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας:
1. τη διοργάνωση από το ∆ήµο Καλαµάτας της 1ης Έκθεσης ¨Άρτος –
Οίνος – Έλαιο 2012¨, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Πάρκο
Σιδηροδρόµων (περιοχή µεγάλης λίµνης) από 13 µέχρι 16/9/2012 από
Πέµπτη έως Κυριακή και απογευµατινές ώρες από 17:00 έως 23:00,
2. την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την κάλυψη
των εξόδων της 1ης Έκθεσης του ∆ήµου Καλαµάτας “ΑΡΤΟΣ-ΟΙΝΟΣΕΛΑΙΟ 2012”.
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ πρωτ. 45459/26-7-2012
πρόταση της
∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο
ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως
ακολουθεί :
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Χρήστος Ριζάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αδαµόπουλος Ιωάννης
2. Αθανασόπουλος Κων/νος
3. Γκλεγκλές Ιωάννης
4. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος
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Συνεδρίαση : 11/2012

Τετάρτη 1 / 8 / 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2012

5. Καραγιάννης Ανδρέας
6. Μανδηλάρης Ιωάννης
7. Νιάρχος Αναστάσιος
Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 6 Αυγούστου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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