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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               2.9.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  261/2020 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία 

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ στα πλαίσια της ανάθεσης για το τμήμα 1: Γάλα για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της συνολικής ανάθεσης για την «Προμήθεια γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης 

& των νομικών του προσώπων». 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα 
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 15505/28-
08-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 
συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 9) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

 

Απόντες: Ουδείς. 

 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο Έκτακτο θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 
ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 
 
Ιστορικό δημοπρασίας 

Με την με αριθμ. 029/08-02-19 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΑΜΜΩΨΕ-2ΑΘ) εγκρίθηκε η διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με τις με αριθμ.πρωτ. 244, 

246, 247, 249, 250, 251, 252, 253/05-02-19 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΤ6ΜΩΨΕ-ΙΜΡ, ΩΕ2ΝΩΨΕ-

4ΜΦ, 6Γ2ΓΩΨΕ-ΚΒΟ, ΩΙΚΦΩΨΕ-ΠΨΓ, Ψ1ΖΕΩΨΕ-23Δ, ΩΔΗΥΩΨΕ-Ξ3Χ-1, ΨΚΩ0ΩΨΕ-7ΝΗ-1, ΨΤΞΥΩΨΕ-ΘΘΨ-1), 

αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 

δήμου. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 297/19, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19PROC004454964/13-02-19.  

Αναλυτικότερα η σύμβαση αφορά την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό & Ειδών 

Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων» με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία 203.946,44€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 176.830,45 ΦΠΑ : 27.115,99€) και 

υποδιαιρείται σε δεκαέξι (16) τμήματα ήτοι: 

ΑΔΑ: Ω8ΛΑΩΨΕ-39Λ
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Τμήμα 1: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, εκτιμώμενης αξίας 

90.200,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 101.926,00€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 2: Γάλα για τις Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας), εκτιμώμενης αξίας 6.600,00€ πλέον 

ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 7.458,00€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 3:Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό και για τους παιδικούς σταθμούς για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί 

Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 2.450,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 2.768,50€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 4: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 2.210,00€ 

πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 2.497,30€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 5: Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), εκτιμώμενης αξίας 

750,00€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 847,50€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 6: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, εκτιμώμενης αξίας 

6.110,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολική αξία 7.576,40€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 7: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ εκτιμώμενης αξίας 

6.770,00€ πλέον ΦΠΑ 13%  και 24% ήτοι συνολική αξία 8.141,80€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 8: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), 

εκτιμώμενης αξίας 19.675,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολική αξία 24.270,50€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 9: Είδη κρεοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 5.765,75€ πλέον 

ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 6.515,30€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 10: Είδη παντοπωλείου για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, εκτιμώμενης αξίας 2.845,10€ πλέον ΦΠΑ 

13% και 24% ήτοι συνολική αξία 3.455,98€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 11: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 4.885,50€ 

πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολική αξία 5.840,55€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 12: Είδη παντοπωλείου για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), εκτιμώμενης αξίας 

1.317,50€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολική αξία 1.596,36€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 13: Είδη παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, εκτιμώμενης 

αξίας 13.395,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24% ήτοι συνολική αξία 15.394,30€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 14: Ελαιόλαδο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, εκτιμώμενης αξίας 

7.999,60€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 9.039,55€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 15: Ελαιόλαδο για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 2.857,00€ πλέον ΦΠΑ 

13% ήτοι συνολική αξία 3.228,41€ με ΦΠΑ 

Τμήμα 16:  Οπωροκηπευτικά για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ, εκτιμώμενης αξίας 3.000,00€ πλέον 

ΦΠΑ 13% ήτοι συνολική αξία 3.390,00€ με ΦΠΑ 

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε τμήμα χωριστά για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε τμήματος. 

 

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω διαγωνισμού επικυρώθηκαν με την με αριθμ. 148/30-07-2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΗΒΩΨΕ-ΤΜΑ) η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19AWRD005534513.09.09.19, σύμφωνα με την 

οποία για το τμήμα 1: «Είδη παντοπωλείου για το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης» ο δήμος υπέγραψε την 

ακόλουθη σύμβαση: 

Την με αριθμ.πρωτ 17186/10-09-19 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία με επωνυμία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με αριθμό φορολογικού μητρώου 999811294, Δ.Ο.Υ Κιλκίς,  διεύθυνση 10ο χλμ ΠΕΟ 

Θεσσαλονίκης –Κιλκίς, Κάτω Απόστολοι, Κιλκίς και τηλέφωνο 2310788600 συνολικής αξίας 65.846,00€ πλέον ΦΠΑ 

13% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 74.405,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19SYMV005539773.  

Η διάρκεια της σύμβασης αφορούσε ένα έτος από την επομένη της υπογραφής της με δυνατότητα χρονικής 

παράτασης στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον Δήμο νέος μειοδότης μετά την λήξη της εν λόγω 
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σύμβασης και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες, αξίες σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, ενδεικτικό 

προϋπολογισμό όπως αυτές έχουν κατακυρωθεί κατά την διαδικασία του διαγωνισμού, μετά από κοινή 

συμφωνία των συμβαλλομένων, για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως έχει 

αντικατασταθεί με το άρθρο 3 του ν.4623/31-08-19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019): Ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα 

αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής όπως ισχύει:  

 «[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 

μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση 

των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 

δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.  

ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την 

απευθείας ανάθεση. […]» 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν: 

 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα: 

i. Το άρθρο 132 αναφορικά με την δυνατότητα τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους όπου 

αναφέρονται τα εξής: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές 

ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 

αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν 

προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της 

συμφωνίας-πλαίσιο» 

ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4 

ii. ο άρθρο 206 αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης των υλικών ήτοι  

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 

σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 

προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

iii. Το άρθρο 221 παρ. 2 αναφορικά με τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων 

ήτοι: 

1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα 

αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της 

παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου ..» 

2. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 
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3. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

4. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 
Β) Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων ήτοι: 
1. Την από 23-01-18 τεχνική έκθεση της ανάθεσης όπου στους ειδικούς όρους ως προς την χρονική διάρκεια 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 
Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον Δήμο νέος μειοδότης μετά την λήξη της εν λόγω σύμβασης, 
δύναται, μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων, η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για χρονικό 
διάστημα έως τριών (3) μηνών, με την προϋπόθεση ωστόσο, ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες, αξίες 
σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισμό όπως αυτές έχουν κατακυρωθεί κατά την διαδικασία 
του διαγωνισμού και εφόσον, η παράταση αυτή δεν θα συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του 
δήμου και η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης». 
2. Την υπ’ αριθμό αριθμό 297/19 διακήρυξη του διαγωνισμού του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 19PROC004454964)  
3. Την με αριθμό 148/30-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΗΒΩΨΕ-ΤΜΑ) σχετικά με την 

οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για το τμήμα 1. 
4. Την με αριθμ.πρωτ 17186/10-09-19 σύμβαση με την εταιρία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ  

(ΑΔΑΜ: 19SYMV005539773) 
5. Το από 02-09-20 έγγραφο από το αρμόδιο τμήμα ήτοι Γραφείο ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος 

Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο 
ζητείται η χρονική παράταση της σύμβασης  

6. Το με αριθμ.πρωτ. 15845/02-09-20 έγγραφο από την ανάδοχο εταιρία με το οποίο επιθυμεί την χρονική 
παράταση  

7. Το από 02-09-20 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 
 
Γ)  Το γεγονός ότι α) με την παρούσα απόφαση δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης ήτοι το 
οικονομικό αντικείμενο αλλά αφορά μόνο χρονική παράταση αυτής και β) δεν έχουν εξαντληθεί οι συνολικές 
ποσότητες της ανάθεσης οι ποσότητες, αξίες σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισμό όπως 
αυτές έχουν κατακυρωθεί κατά την διαδικασία του διαγωνισμού.  
 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
 

Α)  Να εγκρίνει το από 02-09-20 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. 
 
Β) Να εγκρίνει την χρονική παράταση έως τρεις (3) μήνες του συμβατικού χρόνου της με αριθμ.πρωτ. 17186/10-

09-19 σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ για το τμήμα 1: Γάλα για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της συνολικής ανάθεσης για την «Προμήθεια 

γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων». 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου,  

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)  Εγκρίνει το από 02-09-20 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. 
 
Β) Εγκρίνει την χρονική παράταση έως τρεις (3) μήνες του συμβατικού χρόνου της με αριθμ.πρωτ. 17186/10-09-19 

σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ για το τμήμα 1: Γάλα για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της συνολικής ανάθεσης για την «Προμήθεια 
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γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων». 

 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  261/2020. 
 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  3.9.2020  
 

 
 

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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