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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   38/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   312/2010 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 13η  Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00                            

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 38η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 09-12-2010 

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

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κοσμόπουλος 

Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 309 απόφαση), 5) Κουδούνης Αργύριος και 6) 

Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

 

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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Παράταση σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους στο 
Δήμο Καλαμάτας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄  αριθμ. πρωτ. 26575/                   
10-12-2010 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως 
εξής: 
 
¨ΘΕΜΑ: «Παράταση σύμβασης » 
 
         Ο Δήμος Καλαμάτας σύμφωνα με την 39/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για 
κατακύρωση και την 4454/26-02-2010 σύμβαση, μετά την διενέργεια κανονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού ανέθεσε στην ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε την προμήθεια γάλακτος 
για τους εργαζόμενους στο Δήμο Καλαμάτας για το έτος 2010. 
Λόγω της λειτουργίας των νέων Καλλικρατικών Δήμων από 1/1/2011 και την επικείμενη 
μεταφορά υπαλλήλων, τεχνιτών, εργατών κ.α, από την Νομαρχία και από Δήμους που 
καταργούνται πλέον (η τουλάχιστον χάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων 
τους), δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των ατόμων  που δικαιούνται 
γάλακτος .  
Μετά τα ανωτέρω    

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
την παράταση της σύμβασης για (2) μήνες (μέχρι 28/02/2011) στην ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε, μέχρις ότου γίνει γνωστός και ο συνολικός, αριθμός των εργαζόμενων που 
δικαιούνται της ανωτέρω προμήθειας, με τους ίδιους ακριβώς όρους  (όσον αφορά στην 
τιμή είναι 0,88€/lit συν Φ.Π.Α). 
Τέλος επισυνάπτεται βεβαίωση αποδοχής από την ΑΓΝΟ Α.Ε.  
  
   Ο τμηματάρχης                                                                                      Η Δ/ντρια  
Σπύρος Λαγωνικάκος                                                                              Ανδρέας Λίβας¨ 
 
 
Η επισυναπτόμενη στην παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση με ημερομηνία 10-12-2010 
βεβαίωση αποδοχής της προμηθεύτριας εταιρείας ¨ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.¨ 
προς το Δήμο Καλαμάτας, αναφέρει τα εξής: 
 
¨Κύριοι,  
 
Σας ενημερώνουμε αποδεχόμαστε την παράταση της υπ΄ αριθμ. 4454/26-2-2010 σύμβασή 
μας με τον Δήμο σας, που αφορά στην «Προμήθειας γάλακτος για τους εργαζόμενους στο 
Δήμο Καλαμάτας για το έτος 2010» για το πρώτο (1ο) δίμηνο του 2011, με τους ίδιους 
ακριβώς όρους. 
 

Μετά τιμής 
Κούτρας Χρήστος¨ 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει την παράταση για δύο (2) μήνες (μέχρι 28-02-2011) της υπ΄ αριθμ. 
4454/26-2-2010 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της εταιρείας 
¨ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.¨, στην οποία έχει κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με τους ίδιους ακριβώς όρους που προβλέπονται στην εν 
λόγω σύμβαση, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26575/10-12-2010 εισήγηση 
του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής,  και 
για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή.  
  
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14  Δεκεμβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
  

 


