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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Μαθητές από 7 χώρες
βρέθηκαν στη Μεσσήνη

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη μαθητών κι
εκπαιδευτικών από 7 χώρες στη Μεσσήνη,
η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος “Comenius”. Τη φιλοξενία
των παιδιών ανέλαβαν οι οικογένειες μαθητών του 2ου Γυμνασίου της πόλης, που συμμετέχει στο πρόγραμμα. H τελετή λήξης έγι-

νε το βράδυ της Πέμπτης στο ΝΟΚ, όπου
σύμφωνα με τον υπεύθυνο του προγράμματος Θ. Ζευγίτη οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έλαβαν βεβαίωση και προσφέρθηκε στους φιλοξενούμενους ένα βιβλίο των
μαθητών για τη Μεσσηνία και ένα έργο τέΚ.Δ.
χνης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Συστάσεις στους καταναλωτές
για τις αγορές τροφίμων
Συστάσεις στους καταναλωτές για τις αγορές τροφίμων
ενόψει των εορτών του Πάσχα, απευθύνει η Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Μεσσηνίας. Μεταξύ άλλων, συνιστά: «Να
αγοράζει ο κόσμος από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία
της αγοράς. Να αγοράζει
κρεατικά που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή προθήκες
ψυγεία, και όχι αυτά που είναι
εκτός ψυγείου, κρέμονται από
τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνες και μικρόβια.
Να μην αγοράζει αρνιά και
κατσίκια, που δε φέρουν τις
προβλεπόμενες σφραγίδες,
γιατί αυτά δεν υπέστησαν τον
απαραίτητο κτηνιατρικό - υγειονομικό έλεγχο και κατά πάσα πιθανότητα εσφάγησαν σε
μη ελεγχόμενους από την Κτη-

νιατρική Υπηρεσία χώρους
και κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες. Τα “εντεράκια” που θα
αγοράσει για το παραδοσιακό κοκορέτσι και τη μαγειρίτσα, να μην παρουσιάζουν μεταβολές του χρωματισμού και
να μην είναι εκτεθειμένα στο
περιβάλλον, στις σκόνες και
τα έντομα. Σε περίπτωση προμήθειας κατεψυγμένης “συκωταριάς”, ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δίνεται στην αναγραφή ημερομηνίας κατάψυξης και λήξης του προϊόντος.
Σε καμία περίπτωση οι καταναλωτές δε θα πρέπει να προμηθεύονται εντόσθια αποψυγμένα. Τα τυριά πρέπει να παρασκευάζονται μόνο σε τυροκομεία που λειτουργούν νόμιμα. Να μην αγοράζει ποτέ
“φρέσκα τυριά” από παραγωγούς που τυροκομούν οι ίδιοι,

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Η πρώτη εικόνα
μετά την άφιξη
στην Καλαμάτα

Α

ποκρουστική είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζουν οι
τουρίστες, οι οποίοι έρχονται στη Μεσσηνία. Ο καθαρισμός, το κόψιμο καλαμιών και χορταριών στο δρόμο
Ασπρόχωμα - Μεσσήνη άφησε σκουπίδια, αυτά που έχουμε πετάξει εμείς, οι οδηγοί και οι επιβάτες των διερχόμενων αυτοκινήτων. Η πρωτοβουλία για τον καθαρισμό ήταν
θετική, έγινε για καλό σκοπό, αλλά τελικά είχε το αντίθετο
αποτέλεσμα, εξέθεσε τους εμπνευστές της. Και αυτό γιατί
θα έπρεπε να ακολουθεί συνεργείο που θα μαζεύει τα
σκουπίδια. Για την εικόνα με τα σκουπίδια δεχθήκαμε διαμαρτυρίες και αρνητικά σχόλια από πολίτες, ακόμα και
από παράγοντες του τουρισμού του τόπου μας. Και αυτό
έχει ιδιαίτερη σημασία.
Γ.Σ.

διότι οι υγειονομικές συνθήκες παραγωγής τους είναι
άγνωστες και πιθανόν όχι σωστές. Στα καταστήματα όλα τα
αυγά πρέπει να είναι συσκευασμένα (εξαιρείται η διάθεση
από παραγωγούς σε τοπικά
μικρά καταστήματα που έχουν
όμως καταχωρηθεί στην κτηνιατρική υπηρεσία). Υποχρεωτικά, τόσο στις μεγάλες όσο
και στις μικρές συσκευασίες,
πρέπει να φέρουν, στην εξωτερική όψη της συσκευασίας,
τις προβλεπόμενες ενδείξεις
(πέραν εκείνων που υπάρχουν
στο κέλυφος του αυγού), δηλαδή τον κωδικό αριθμό του
ωοσκοπικού κέντρου, την κατηγορία ποιότητας και βάρους, και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (28
ημέρες κατά ανώτερο, μετά
την ημερομηνία ωοτοκίας)».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ
Ο Κωνσταντίνος Αναγνώστου του Ανδρέα και της Γεωργίας το γένος Κακαβούλη,
που γεννήθηκε στην Καλλιθέα
Αττικής και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, και η Ελένη Καγκαράκη του Αριστοδήμου και
της Ιουλίας το γένος Αποστολοπούλου, που γεννήθηκε στην
Καλαμάτα και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στη Μεσσήνη.
••••s
Ο Χριστόφορος Ραπτόπουλος του Λαζάρου και της Χριστίνας το γένος Δουμουλάκη,
που γεννήθηκε στο Μαρούσι
Αττικής και κατοικεί στην Πάτρα
και η Γεωργία Αντωνέλου του
Ευαγγέλου και της Ανδριανής
το γένος Καππάτου, που γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας και κατοικεί στην Πάτρα,
πρόκειται να παντρευτούν και ο
γάμος θα γίνει στο Ληξούρι Κεφαλληνίας.

ΑΠΟΥΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ
Ο ιατρός Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης

κ. Λάμπρος Παπούλιας

θα απουσιάζει από 26
Απριλίου έως και 4 Μαΐου,
λόγω συμμετοχής του στο 6ο
ετήσιο Συνέδριο Αποκατάστασης Μυοσκελετικών Παθήσεων στις ΗΠΑ.
Το φυσικοθεραπευτήριο θα
λειτουργεί κανονικά.

Σάββατο 27
Κυριακή 28

Απριλίου 2013

Κανονικά η λαϊκή
την Μ. Τετάρτη

Μαθητικό φεστιβάλ
της ΚΝΕ στην Καλαμάτα

Κανονικά θα λειτουργήσει
την Πρωτομαγιά η λαϊκή στην
Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η λαϊκή θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Τετάρτη ανήμερα την Πρωτομαγιά, στον
ίδιο χώρο, την ίδια ώρα.

Με σύνθημα τη
φράση του Μπέρτολντ Μπρεχτ «Αλλαξε
τον κόσμο: Το ’χει
ανάγκη» πραγματοποιήθηκε χθες στην
κεντρική πλατεία της
Καλαμάτας το μαθητικό φεστιβάλ της ΚΝΕ
που διοργάνωσε η
Νομαρχιακή Οργάνωση Μεσσηνίας της
Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, θεατρικό σκετς ενάντια στο φασισμό-ρατσισμό, συναυλία με μαθητικά συγκροτήματα, τουρνουά
σκάκι.

Πιάστηκαν
ανήλικοι
τσιγγάνοι
για κλοπές
Δυο ανήλικοι τσιγγάνοι συνελήφθησαν για κλοπές στην
Καλαμάτα. Τα παιδιά, περίπου
13 - 14 ετών, οδηγήθηκαν
χθες στον εισαγγελέα Καλαμάτας και πρόκειται να απολογηθούν στη Δευτέρα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με όσα πληροφορηθήκαμε, φέρονται να
έχουν διαπράξει 2 κλοπές σε
σπίτια στην Καλαμάτα και μια
απόπειρα κλοπής.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ.
19035/1150/23-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΖΟΡ1Φ-ΕΩΩ) Πράξη Χαρακτηρισμού
του Δασάρχη Καλαμάτας που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 14 Ν.
998/79 «Περί προστασίας δασών και
δασικών εκτάσεων της χώρας», χαρακτηρίσθηκε ως:
«Εκταση που δεν είναι δάσος ή δασική» της παρ. 6α του άρθ. 3 Ν. 998/79
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3208/2003 και 3818/2010, συνολικού εμβαδού 16.179,30 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Λακκούλες» της Τοπικής Κοινότητας Βασιλιτσίου, Δημοτικής
Ενότητας Κορώνης, του Δήμου ΠύλουΝέστορος.
Ο χαρακτηρισμός έγινε ύστερα από
αίτηση των Ευγένιου Λαμπρόπουλου
και Λάμπρου Λαμπρόπουλου, κατοίκων
Βασιλιτσίου.
Η πράξη αυτή έχει αποσταλεί στο Δήμο Πύλου-Νέστορος και εκτίθεται στο
δημοτικό κατάστημα για ένα μήνα.
Αντιρρήσεις κατά της πράξης χαρακτηρισμού επιτρέπονται μέσα σε δύο μήνες
από της δημοσιεύσεως και υποβάλλονται στην Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών
Αμφισβητήσεων Ν. Μεσσηνίας (άρθ. 10
Ν. 998/79).
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
(Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ.)

Αρ. Πρωτ.: 78

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η
Πρόεδρος
του
Δ.Σ.
της
Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ.
Διακηρύσσει ότι:
Για την εκμίσθωση του Νο 10 ισογείου καταστήματος της ΚΕΑΔΗΜ, επιφανείας 26,50 μ2, που βρίσκεται στη δημοτική αγορά της Μεσσήνης, καλούνται
οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές να καταθέσουν γραπτές κλειστές προσφορές στα
γραφεία της επιχείρησης επί της οδού
Μουλαβασίλη αρ. 12-18 από 27-42013 έως 30-4-2013 και ώρες 10 π.μ.
έως 1.30 μ.μ.
Οι προσφορές θα παραδίδονται στην
υπάλληλο της επιχείρησης κ. Ελένη
Χρονοπούλου και πρέπει να περιέχουν
τουλάχιστον: α) Το προσφερόμενο μίσθωμα. β) Τον προτεινόμενο εγγυητή. γ)
Δήλωση αποδοχής όλων των όρων της
μίσθωσης.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει
την 1-5-2013, ημέρα Μ. Τετάρτη και
ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία της ΚΕΑΔΗΜ, ενώπιον 3μελούς επιτροπής.
Ελάχιστη προσφερόμενη τιμή ως ενιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 100
ευρώ μηνιαίο.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι
καταθέσουν στην επιτροπή διενέργειάς
της, ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης
παρακαταθήκης του Τ. Π. & Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας
ή βεβαίωση του Τ. Π. & Δ. για παρακατάθεση σ΄ αυτό από εκείνον που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή
άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του
διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου,
Τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, ποσού 100 Ευρώ υπέρ της ΚΕΑΔΗΜ ή με μετρητά.
Οι όροι της διακήρυξης αυτής θα
αναρτηθεί στο γραφείο της ΚΕΑΔΗΜ
καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δήμου Μεσσήνης (Δημάρχου Παύλου Πτωχού), των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (27220
23629).
Μεσσήνη, 26-4-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13374

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Οτι θα διεξαχθεί Ανοικτός Διεθνής
Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης το
χαμηλότερο συνολικό προσφερόμενο
ποσό ανά ομάδα Δημοτικών Ενοτήτων
και ανά Νομικό Πρόσωπο (σύνολο
οκτώ ομάδες) που αναφέρονται στο
υπ’ αριθμό 012-012/2013/ΟΙΚ Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών με θέμα
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και
ελαιολιπαντικών Δήμου Μεσσήνης και
Νομικών Προσώπων έτους 2013».
1. Διεύθυνση φορέα προμήθειας:
Δημάρχου Π. Πτωχού & Μεταμ. Σωτήρος, 24200 Μεσσήνη
2. Αριθμός τηλεφώνου: 27223
60100
3. Αριθμός FAX: 27220 22752
4. Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός
5. Ως κριτήριο κατακύρωσης της
σύμβασης θα είναι: το χαμηλότερο
συνολικό προσφερόμενο ποσό ανά
ομάδα Δημοτικών Ενοτήτων και ανά
Νομικό Πρόσωπο σύμφωνα με το παραπάνω Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
6. Πληροφορίες παρέχονται από την
υπηρεσία του φορέα που εκτελεί
τον διαγωνισμό στη διεύθυνση: Δημ.
Π. Πτωχού & Μεταμ. Σωτήρος, Τ.Κ.
24200, Μεσσήνη
υπό των αρμοδίων υπαλλήλων: Ιωάννη Κάτσου & Ηλία Καλογερόπουλου
στα τηλέφωνα: 27223 60138 &
137
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
07.00 έως 15.00 μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη
ημέρα.
7. Προϋπολογισμός με δικαίωμα
προαίρεσης 15%: 615.354,67 €
8. Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης: 535.091,02 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
9. Προβλεπόμενη διατιθέμενη πίστωση για το 2013: 535.091,02 €
10. Η εγγύηση συμμετοχής ορίσθη-

κε σε 5% και είναι κατ’ ελάχιστον :
26.754,55 €, εφόσον η προσφορά
καλύπτει το σύνολο των ειδών. Οταν η
προσφορά αφορά μέρος των προς
προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και
στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 5%
όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης αλλά
επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο
μέρος των προς προμήθεια ειδών που
προσφέρονται.
11. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
της σύμβασης ορίσθηκε σε ποσοστό
10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς
το Φ.Π.Α.
12. Οι προσφορές θα υποβληθούν
στη διεύθυνση: Δημαρχείο Μεσσήνης,
Δημάρχου Π. Πτωχού & Μεταμόρφ.
Σωτήρος, 24200 Μεσσήνη μέχρι την
20-6-2013 ημέρα Πέμπτη, ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών η
10.30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής
προσφορών 11.00 ή θα κατατεθούν
μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα ταχυδρομικώς και θα είναι γραμμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική
γλώσσα.
13. Τα τεύχη δημοπράτησης μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι έως και την 19-6-2013 ώρα
14.30 από τους κ. Ιωάννη Κάτσο και
Ηλία Καλογερόπουλο, τηλ. 27223
60138 &137.
14. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή.
15. Ο φορέας με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option) για την δέσμευση του αναδόχου προμηθευτή να
συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον
ποσοτήτων αυτών του σε μέγιστο ποσοστό 15% με έκπτωση και με την
σύναψη αντίστοιχης συμπληρωματικής
σύμβασης.
16. Ο φορέας με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση ύστερα
από απόφαση του οργάνου διοίκησής
του, η οποία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι της υπογραφής συμβάσεως
με νέο προμηθευτή και το πολύ έως
τέσσερις (4) μήνες.
17. Ημερομηνία παραλαβής της
προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 25-4-2013.
18. Οι ποσότητες των ειδών (κατά
κατηγορία CPV) ορίζονται ως εξής:

Δήμος Μεσσήνης
Κωδικός κατά CPV

Είδος κατά CPV

Ποσότητα (Λίτρα)

09134100 - 8
Πετρέλαιο ντίζελ
178.000
09132100 - 4
Αμόλυβδη βενζίνη
23.000
09135100 - 5 Πετρέλαιο θέρμανσης
20.000
Λιπαντικά
Αναφέρονται στο υπ’ αριθ.
0921000 - 4
παρασκευάσματα
012-012/2013/ΟΙΚ
Τεύχος Τεχν. Προδιαγραφ.

Αξία σε €
χωρίς Φ.Π.Α.
236.740,00
35.190,00
26.600,00
57.943,10

Κοινωφελής Επιχείρηση Αλληλεγγύης Δήμου Μεσσήνης
Κωδικός κατά CPV

Είδος κατά CPV

Ποσότητα (Λίτρα)

09132100 - 4

Αμόλυβδη βενζίνη
2.200
Λιπαντικά
Αναφέρονται στο υπ’ αριθ.
0921000 - 4
παρασκευάσματα
012-012/2013/ΟΙΚ
Τεύχος Τεχν. Προδιαγραφ.
Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης - Αποχέτευσης Μεσσήνης

Αξία σε €
χωρίς Φ.Π.Α.
3.366,00
118,50

Αξία σε €
Ποσότητα (Λίτρα)
χωρίς Φ.Π.Α.
Πετρέλαιο ντίζελ
4.500
5.985,00
Αμόλυβδη βενζίνη
2.500
3.825,00
Λιπαντικά
Αναφέρονται στο υπ’ αριθ.
0921000 - 4
παρασκευάσματα
012-012/2013/ΟΙΚ
395,00
Τεύχος Τεχν. Προδιαγραφ.
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης

Κωδικός κατά CPV

Είδος κατά CPV

09134100 - 8
09132100 - 4

Αξία σε €
Είδος κατά CPV
Ποσότητα (Λίτρα)
χωρίς Φ.Π.Α.
09135100 - 5 Πετρέλαιο θέρμανσ.
22.775
30.290,75
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης

Κωδικός κατά CPV

Κωδικός κατά CPV

Είδος κατά CPV

09135100 - 5 Πετρέλαιο θέρμανσ.

Ποσότητα (Λίτρα)
26.000

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης
ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αξία σε €
χωρίς Φ.Π.Α.
34.580,00
Μεσσήνη 26-4-2013

