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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   01/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   005/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 17η  Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 01η/2011 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1234/13-1-2011 

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

 

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

της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Κουδούνης Αργύριος, 2) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Μπούχαλης Δημήτριος, 5) Πολίτης Δημήτριος, 6) 

Στασινόπουλος Στυλιανός, 7) Φαββατάς Δημήτριος και 8) Φωτέας Νικόλαος.    

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Στην αρχή της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει ότι, με απόφασή του, θα ορίσει Πρόεδρο 

της Οικονομικής Επιτροπής το μέλος αυτής Αντιδήμαρχο κ. Μπούχαλη Δημήτριο και ότι τη θέση 

του τακτικού μέλους θα καταλάβει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με 

τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού κανονικού 
διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 27955/29-12-2010  
εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Αμαξοστασίου του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 
 
                  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη 
διενέργεια ανοικτού κανονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» 
 
 Προκειμένου να δημοπρατήσουμε με ανοικτό κανονικό διαγωνισμό και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011», προϋπολογισμού 103.896€ 
με Φ.Π.Α., εισηγούμαστε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξης της υπ’ αρ. 13/2010, μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Αμαξοστασίου.  
Η μελέτη αυτή γίνεται από τη Διεύθυνση μας η οποία συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο αριθμό 
δικαιούχων εργαζομένων λόγω του αντικειμένου της, μετά από συνεννόηση με το τμήμα 
προμηθειών για τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων ώστε να είναι αξιόπιστη για το 
προσωπικό που δικαιούνται τη χορήγηση γάλατος και ανήκει στις υπόλοιπες Διευθύνσεις του Δήμου 
Καλαμάτας. 
 Η δαπάνη βαρύνει τους Κ.Α. (6061), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011», προϋπολογισμού 103.896€ 
με Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση για την προμήθεια αυτή θα γίνει από Δ.Π. του Τ.Π. και 
προϋπολογισμού έτους 2011. 
 Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 
 Η επιτροπή διαγωνισμού θα οριστεί με απόφαση του Δ. Σ. Καλαμάτας. 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   
          & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

                                                                          ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                                Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Θέλω να πω ότι είμαστε λίγο άνετοι και δίναμε σε περισσότερους από όσους 
προβλέπετο γάλα και μας γύρισε πίσω ο επίτροπος το σχετικό ένταλμα. 

 
Μήπως θα μπορούσαμε μέσα στους όρους να βάλουμε ότι το γάλα να είναι ελληνικής 
προελεύσεως και να μην είναι εισαγόμενο;  

 
Δεν μπορούμε να το κάνομε αυτό. Εδώ ισχύουν οι όροι και οι κανόνες της 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ευρωπαϊκής ένωσης. 
Θέλαμε να αποκλείσουμε τα κινέζικα μηχανήματα και να παίρνομε μόνο από την ευρωπαϊκή ένωση. 
Απαγορεύεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μπαίνουν όλοι στους όρους του διαγωνισμού.  
Μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε γάλα ελληνικό ή να λέμε στις προκηρύξεις που κάνομε ¨μόνο 
ελληνικά¨. Το μόνο το οποίο παίζει είναι η ποιότητα προφανώς και το οικονομικό θέμα. Συνήθως το 
παίρνουν έλληνες, έμποροι εδώ της Καλαμάτας. 

 
Δεν λέω από πού θα είναι ο έμπορος. Ξέρω όμως ότι κάποιες ελληνικές βιομηχανίες 
γάλακτος δεν έχουν ελληνικό γάλα. Εμπορεύονται μεν φρέσκο γάλα με εισαγωγή  από 

αλλού. Μήπως θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιον όρο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορούμε λόγω ευρωπαϊκής ένωσης, θα πέσει ο διαγωνισμός. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Ρωτάω εάν μπορεί να γίνει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί  να γίνει και αν θέλεις να το ερευνήσομε. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Να το ερευνήσομε. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της 
την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις,  

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

 
Ι. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011», με προϋπολογισμό 
εκατόν τριών  χιλιάδων  οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (103.896 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 
13/2010 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Αμαξοστασίου του Δήμου 
Καλαμάτας. 

 
ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  ανοικτού 

κανονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια σύμφωνα με το 
σχέδιο που έχει συνταχθεί από  τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Αμαξοστασίου του  
Δήμου Καλαμάτας, όπως φαίνεται στα συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Κουδούνης Αργύριος 

  2. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος 

ΦΩΤΕΑΣ:  
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  4. Μπούχαλης Δημήτριος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

  8. Φωτέας Νικόλαος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 24 Ιανουαρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
                                                     

 


