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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 1η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 28-12-2007 
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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αλευράς 
Διονύσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος και 2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
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 ...ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια 
γάλακτος για το έτος 2008. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο με αριθμ. πρωτ. 30062/2007 
Πρακτικό Διαγωνισμού και Εισήγησης για την εν λόγω προμήθεια, το οποίο αναλυτικά έχει 
ως εξής:  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 104.967,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
     Στην Καλαμάτα σήμερα  28 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2007 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα  110: 00 πρωινή, οι υπογεγραμμένοι:  1) Σαρδέλης Σπύρος 2) Μπακολιά Ειρήνη  και 3) 
Παπαδόπουλος Αντώνιος, δημοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης 
των προσφορών  για τον παραπάνω προμήθεια, σύμφωνα με την 60/07 Α.Δ.Ε. και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και ταυτόχρονα την επιτροπή εισήγησης για 
ανάθεση της προμήθειας, συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα Αριστομένους 28 
προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά και να αξιολογήσουμε τις προσφορές των 
ενδιαφερομένων για την παραπάνω προμήθεια.  
     Προσήλθε και  παρέδωσε σφραγισμένους φακέλους με προσφορά η εταιρία Βρυώνης Α. 
Νικόλαος & Σια Ο.Ε. Μέχρι τη ώρα λήξης παραλαβής προσφορών (11:00 π.μ.)δεν 
κατατέθηκε με οποιονδήποτε τρόπο άλλη προσφορά. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

1. Να κηρυχθεί ο διαγωνισμός άκαρπος, λόγω του ότι δεν υπήρξε συναγωνισμός για ένα 
είδος ευρείας κατανάλωσης. 

2. Να επαναληφθεί ο διαγωνισμός χωρίς τροποποίησης των όρων της διακήρυξης. 
3. Να παραταθεί η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της εταιρίας Βρυώνης Α. 

Νικόλαος & Σια Ο.Ε, (αναδόχου για τη προμήθεια γάλακτος για το έτος 2007) με την ίδια 
τιμή για δύο ακόμα μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επανάληψης του 
διαγωνισμού. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
1)                                                2)                                               3) 
 
Σαρδέλης Σπύρος                    Μπακολιά Ειρήνη                 Παπαδόπουλος Αντώνιος 
 

 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της το 
παραπάνω πρακτικό και τις αναφερόμενες σ΄ αυτό διατάξεις,  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Ι.   Κηρύσσει το διαγωνισμό που διεξήχθη στις 28 Δεκεμβρίου 2007 για την 

προμήθεια γάλακτος που θα χορηγηθεί σε εργαζόμενους του Δήμου 
Καλαμάτας κατά το έτος 2008 άκαρπο δεδομένου ότι για ένα τέτοιο είδος 
ευρείας κατανάλωσης κατατέθηκε μόνο μία προσφορά και δεν επετεύχθη ο 
απαιτούμενος συναγωνισμός, εγκρίνοντας παράλληλα την επανάληψη του 
διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια, την 04/02/2008, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 π.μ., με τους ίδιους όρους και με τα ίδια μέλη της επιτροπής 
που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 427/2007 προηγούμενη απόφαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής.  

ΙΙ.  Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της 
εταιρείας ¨Βρυώνης Α. Νικόλαος & Σια Ο.Ε.¨, στην οποία έχει κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος για το έτος 2007, κατά δύο ακόμα 
μήνες με την ίδια τιμή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
επανάληψης του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.     

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. Αλευράς Διονύσιος  

  2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Ιανουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 

 


