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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την 22α  Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 862/18-6-2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά 

τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 

και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). 
 

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν 

παρόντα δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη  κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται 

παρακάτω: 
 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου   

2. Μαρία Δημητριάδου   

3. Μιχάλης Χατζής   

4. Μιχάλης Τράκας   

5. Θανάσης Χαρακτινιώτης   

6. Γιώργος Τσουροπλής   

7. Σταματία Ζούλια   

8. Ευστάθιος Κίντζιος   

9. Κων/νος Κώτσης   

10. Βασίλης Σκουφίτσας   

11. Δέσποινα Ζαμπούκου   

12. Αχιλλέας Μελισσάρης   

13. Θεόδωρος Γκλεζάκος   

14. Γρηγόρης Βαραδίνης   

15. Παναγιώτης Νικολούδης   
 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για 

την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση μελετών σίτισης καλοκαιρινού camp 2019 και προμήθειας γάλακτος 

υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ 2019 – 2020 και τεχνικών προδιαγραφών αυτών  
 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγείται το θέμα 

σύμφωνα με τις  κάτωθι διατάξεις: 
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1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Του  Ν. 2286/95 

3. Του άρθρο 83 του Ν. 2362/95 

4. Της Κ.Υ.Α. 27319/18-7-02 και της εγκυκλίου 17/7-08-02 του υπουργού οικονομίας και 

οικονομικών 

5. Της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006. 

6. Του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και 

Κοινοτήτων 

7. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29-06-2000 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

8. Του Π.Δ. 80/2016 

9. Του Ν.3731/08  

10. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) 

11. Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/99, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμόν 4604/05 κοινή 

απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών 

12. Η παράγραφος Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 

2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για 

την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 

13. Της απόφασης του  Υπουργού Οικονομικών 35130/739/9-8-2010 

14. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

προτείνει όπως εγκριθούν: 

 Οι κάτωθι μελέτες  και τεχνικές προδιαγραφές αυτών  και τα υπ’ αριθ. πρωτ.  

σίτισης 859/18-06-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ0032291731 2018-06-20), και γάλακτος 873/19-06-2018 

(ΑΔΑΜ: 18REQ003292134 2018-06-20) πρωτογενή αιτήματα. 

 Δεσμευόμαστε ότι  στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 θα προβλεφθούν οι 

ανάλογες σχετικές πιστώσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον  Κ.Α. 15-6481 με τίτλο «Έξοδα 

λειτουργίας συσσιτίων»  ποσού έως 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τον ΚΑ 10-

6061.001 με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ 2019» ποσού έως 633,60 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επιπλέον  στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, θα 

προβλεφθεί  η ανάλογη  σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6061.001 με τίτλο 

«Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ, συνεχιζόμενο από το 2019» ποσού έως 633,60 

€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 

A. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

«ΣΙΤΙΣΗ  ΤΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΣΤΟ  “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  CAMP  ΠΑΙΔΙΩΝ”, ΠΟΥ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ  Ο  ΔΟΠΑΠ  ΤΟ  ΕΤΟΣ 2019»  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 6.000,00 € 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.Δ. 15-6481 ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019, ΕΝΩ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ  ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 

ΕΩΣ  6.000,00 €  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ Κ.Α.Δ. 15-6481 ΤΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020. 
 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφεται η εξής προμήθεια:  

http://www.karagilanis.gr/images/nodes/100/5853_27319-2002.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/nodes/100/5853_32346_egk_17_02_.doc
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Αγορά προϊόντων σίτισης για το εκπαιδευτικό καλοκαιρινό camp που διοργανώνει ο 

ΔΟΠΑΠ για 2 δεκαήμερα κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του έτους 2019. 

Η ανωτέρω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη, γιατί αφενός τα παιδιά καταναλώνοντας 

αρκετή ενέργεια στις διάφορες δραστηριότητες χρειάζεται μέσω της σίτισης να 

αναπληρώσουν τα ενεργειακά τους αποθέματα, αφετέρου οι οικονομικές και κοινωνικές 

συγκυρίες απαιτούν την αρωγή κοινωνικών φορέων αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

στη στήριξη σε οικογένειες και άτομα που βρίσκονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες. 

H παρούσα προμήθεια και ο σχετικός διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαίτερα το άρθρο του 118 

(Απευθείας Ανάθεση).  

2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

4. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

5. Την ισχύουσα νομοθεσία περί κυκλοφορίας διανομής και τιμολόγησης καθώς και της 

κείμενης νομοθεσίας που διέπει τις προμήθειες και τους διαγωνισμούς, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.      

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά, για όλες τις κατηγορίες ειδών 

στο ποσό έως των 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου νομίμου Φ.Π.Α.  

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΠ (ίδιοι πόροι) και θα 

βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.: 15-6481 του προϋπολογισμού 2019 του ΔΟΠΑΠ Παπάγου - 

Χολαργού, όπως αναγράφεται στον κάτωθι πίνακα, ενώ θα προβλεφθεί πίστωση έως του 

ποσού των 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου νομίμου Φ.Π.Α. στον αντίστοιχο κωδικό του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 80 γρ. / Τεμάχιο 2.650 

2. ΧΥΜΟΣ 0,25 lt Ανάμικτος Τεμάχιο 2.650 

3. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ 280 γρ. 

περίπου 
/ Τεμάχιο 2.650 

4. ΝΕΡΟ 0,50 lt Εμφιαλωμένο Τεμάχιο 2.030 

 
                       

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ / 

ΜΟΝΑΔΑ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

(CPV:  15810000-9) 

80 γρ. / Τεμάχιο 2.650 0,35 € 927,50 € 

2 ΧΥΜΟΣ 0,25 lt Ανάμικτος Τεμάχιο 2.650 0,40 € 1.060,00 € 
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 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: οι ισχύοντες όροι και διατάξεις της συνολικής μελέτης 

του Δήμου Παπάγου – Χολαργού 

 

B.  ΜΕΛΕΤΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΠΑΠ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γάλακτος, η οποία επιβάλλεται από την κείμενη 

νομοθεσία περί παροχών σε είδος σε προσωπικό συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων. 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας είναι: 
 

Μέχρι 1,06 € το μπουκάλι Χ 13% ΦΠΑ = 1,20 € Χ 4 υπαλλήλους = 4,80 € Χ 22 ημέρες το μήνα = 

105,60 € Χ 12 μήνες = Μέχρι 1.267,20 €. (1.056 lt γάλακτος) CPV : 15500000-3 
 

Η σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί για την προμήθεια γάλακτος διαστήματος 2018 - 

2019 ορίζεται από 06/07/2018  έως 05/07/2019. Επομένως το υπόλοιπο διάστημα προμήθειας 

γάλακτος για την επόμενη σύμβαση  είναι περίπου  6 μήνες για το έτος 2019.  

Το ποσό που θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6061.001 «Δαπάνη προμήθειας γάλακτος υπαλλήλων 

ΔΟΠΑΠ» για το έτος 2019 είναι:  105,60 € για τους τέσσερις υπαλλήλους  επί 6 μήνες = 

633,60 € συμπεριλαμβανομένου φπα 13%. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 633,60 € 

συμπεριλαμβανομένου φπα 13%   θα βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ 10-6061.001 «Προμήθεια 

γάλακτος υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ (συνεχιζόμενο από το 2019)» του προϋπολογισμού έτους 

2020.  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Η προμήθεια αφορά γάλα για την περίοδο 2019-2020  για τέσσερις (4) υπαλλήλους του 

ΔΟΠΑΠ κλάδων ΥΕ και ΔΕ φυλάκων (συμπεριλαμβανομένων των εποχικών υπαλλήλων). 

 (CPV: 15321000-4) 

3 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ 

ΦΑΓΗΤΟ 

(CPV:  15894400-5) 

 

280 γρ. / Τεμάχιο 2.650 1,00 € 2.650,00 € 

4 
ΝΕΡΟ 

 (CPV: 15981000-8) 
0,50 lt Εμφιαλωμένο Τεμάχιο 2.030 0,15 € 304,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΑΘΩΝ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) χωρίς Φ.Π.Α. 
/ / 

Έως   

4.942,00 € 

Φ.Π.Α. 24 %   

(χυμός & πρόχειρο φαγητό) 
890,40 € 

Φ.Π.Α 13% 

(κουλούρι & νερό) 
160,16 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΑΘΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)  

με Φ.Π.Α. 

Έως 

5.992,56 € 
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Η  προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και άλλων 

σχετικών διατάξεων. 

Το γάλα θα πρέπει να φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις  

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας  είναι κατά σειρά ισχύος: 

        α) Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  

        β) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (όπως αναφέρεται ανωτέρω) 

        γ) Η προσφορά του προμηθευτή        
 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια με δικαίωμα μονομερούς παράτασής της από το 

ΔΟΠΑΠ. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας  υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο εντός 

20 ημερών απ’ όταν κληθεί για να υπογραφεί η σύμβαση. 
 

 Ο χρόνος της πρώτης  παράδοσης του γάλακτος ορίζεται το διάστημα των τριών 

ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Ο προμηθευτής οφείλει να 

μεταφέρει με δική του δαπάνη όλα τα είδη σε χώρο που θα του υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης 

οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του 

είδους αυτού  γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την 

προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι ο μοναδικός 

τρόπος αποπληρωμής είναι ο περιγραφόμενος στο άρθρο 3 της σύμβασης 

αποκλειομένου κάθε άλλου τρόπου. 
 

 Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Ν.Π.Δ.Δ.. 

Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στην παρούσα διότι μπορεί να προκύψουν αλλαγές στο προσωπικό 

που δικαιούται γάλα. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 

ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στη απαίτηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ο 

ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την στιγμή που λαμβάνει την εντολή 

προμήθειας άμεσα, να εφοδιάσει το Ν.Π.Δ.Δ. με την παραγγελθείσα ποσότητα των 

ειδών.  
 

 Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του Ν.Π.Δ.Δ. Τα είδη που 

περιγράφονται στην προσφορά του προμηθευτή, πρέπει να είναι απόλυτα όμοια και 

με τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα που θα παραδώσει.  
 

 Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Ν.Π.Δ.Δ., εξετάζονται 

και διαπιστώνονται η ενδεχόμενη κακή ποιότητα των ειδών ή κάποιας φθοράς που 

έπαθαν τα είδη κατά την μεταφορά τους στο Ν.Π.Δ.Δ από την οριζόμενη τριμελή 

επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, του φορέα. Όλα τα τρόφιμα θα 

πρέπει να μην έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι άριστης 

ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την 

ημερομηνία λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτό αποτυπώνεται στις ειδικές 

ενδείξεις που θα αναγράφονται. Για την εξασφάλιση των ειδών καθ’ όλη την 

διάρκεια της προμήθειας, ο φορέας έχει το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των 

τροφίμων για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Σε κάθε περίπτωση που 

διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη ή την αντικατάσταση τους μέσα σε 
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δέκα (10) το πολύ ημέρες χωρίς καμία επιβάρυνση για το φορέα σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος μέσα σ’ αυτό 

το χρονικό όριο, θα πληρώνει στο Ν.Π.Δ.Δ. ως ποινική ρήτρα – που θα εκπίπτει από την 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης – ποσό ίσο με την αξία του είδους αυτού.  

Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο 

προμηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, 

περισσότερο από τριάντα  (30) ημέρες, τότε ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα 

καταπέσει υπέρ του Ν.Π., ως ποινική ρήτρα.  

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του προμηθευτή ή αυτός 

κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η 

συνομολογούμενη ποινική ρήτρα λόγω καθυστέρησης παράδοσης.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δ.Ο.Π.Α.Π. ή σε 

ανώτερη βία η προθεσμία θα παρατείνεται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.                         

Το γάλα, πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας Εάν τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της 

σύμβασης, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.                

Συγκεκριμένα :  

Το αγελαδινό γάλα (παστεριωμένο και ομογενοποιημένο), θα είναι πλήρες (λιπαρά 3,5%) ή 

ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 1,5%), ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, όπως 

καθορίζεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου στ.8 του Ν. 4254/Φ.Ε.Κ. 85/07- 4 –2014 ως «παστεριωμένο γάλα». Το γάλα 

θα είναι άριστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη ή 

βλαβερή ουσία, θα έχει υποστεί παστερίωση και ομογενοποίηση και θα είναι 

συσκευασμένο σε συσκευασία του 1 λίτρου είτε από υλικό tetrapack ή από υλικό PVC 

κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και θα κλείνει με 

καπάκι ασφαλείας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου στ. 8 του Ν. 

4254/Φ.Ε.Κ./85/07–4–2014 ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί 

σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό 

διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία 

για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία 

παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας 

μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, 

παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία 

υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε 

θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και 

συντηρείται, η συντήρησή του να διαρκεί μέχρι και 7 ημέρες, καθορίζεται με ευθύνη του 

παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των αρμοδίων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να 

αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις 

«παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα 

καταλληλότητας του προϊόντος, η θερμοκρασία συντήρησής του το είδος της θερμικής 

επεξεργασίας που έχει υποστεί το γάλα, η ημερομηνία παραγωγής ή θερμικής 

επεξεργασίας, η οποία θα πρέπει να είναι η αμέσως προηγούμενη από την ημερομηνία 

παράδοσης. Επίσης πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο 

οπτικό πεδίο του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες, όπως επίσης και τα 

θρεπτικά συστατικά του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών 

του γάλακτος. 
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Η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να εξασφαλίσει με δικά του μέσα και έξοδα την μεταφορά 

των προϊόντων μέχρι τα σημεία παράδοσης, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία. Εάν οι 

φιάλες γάλακτος κατά την παραλαβή φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα 

στην συσκευασία κ.λ.π., δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, με ευθύνη του 

αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του ΔΟΠΑΠ, έως την αντικατάσταση 

αυτών με τα πρέποντα. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σταδιακά τις εργάσιμες ημέρες 

κατόπιν εντολής της υπηρεσίας. Ο ΔΟΠΑΠ θα ειδοποιεί τον ανάδοχο όποτε 

διαφοροποιείται ο αριθμός των προς παράδοση φιαλών, ανάλογα με το απασχολούμενο 

προσωπικό. 
 

 Το όχημα - ψυγείο μεταφοράς τροφίμων πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις 

γενικές απαιτήσεις περί ασφάλειας τροφίμων που αφορούν τις παρακάτω 

παραμέτρους: 

 Ο χώρος του οχήματος που χρησιμοποιείται για την μεταφορά γάλακτος πρέπει να 

είναι άρτιος, καθαρός και κατάλληλος για το είδος  που θα μεταφέρονται. 

 Το όχημα που προορίζεται για μεταφορά γάλακτος συνιστάται να είναι μόνο γι’ αυτή 

την χρήση.  

 Πριν την φόρτωση θα γίνεται υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση όταν: α. Τα 

είδη που είχαν προηγουμένως μεταφερθεί μπορεί να επιμολύνουν το νέο φορτίο, β. Έχει 

προηγηθεί μεταφορά μη τροφίμων, εφόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνσή του 

προς μεταφορά φορτίου, γ. Ο χώρος ή ο περιέκτης είναι ακάθαρτος και χρήζει καθαρισμού. 

 Τα είδη θα μεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να μην  επιμολύνονται ή υποβαθμίζονται 

από εξωγενείς παράγοντες. 

 Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης, τα οχήματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν 

τις απαιτούμενες συνθήκες με κατάλληλο τρόπο ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο 

μεταφοράς και το είδος.  

 Απαγορεύεται η μεταφορά μέσα στο ίδιο ψυκτικό θάλαμο τροφίμων, που απαιτούν 

διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρησης.  

 

 Ο προμηθευτής ευθύνεται προσωπικά για τα ατυχήματα που ενδέχεται να συμβούν 

κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης στο προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. ή και σε 

τρίτους, λόγω ελαττωματικής λειτουργίας ή μη ενδεδειγμένης ποιότητας των ειδών.  
 

 Με κάθε παράδοση ειδών θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά υπηρεσία, και στο 

τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα 

δελτία αποστολής ανά υπηρεσία και με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα 

οικονομική προσφορά του αναδόχου (τιμές μονάδος ή ποσοστό έκπτωσης). 

Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης 

και πιστοποιούμενης σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών – από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα 

παράδοσης αυτού, τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης 

μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους. 
 

 Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Μετά από την παραλαβή 
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των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την 

προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου 

ελέγχου από τις υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, ο φορέας υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα 

εξήντα (60) ημερών (Π.Δ. 166/2003). Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις καθώς και η παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.  
 

 Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν την εταιρεία, με παρακράτηση του αναλογούντος 

φόρου εισοδήματος 4%, κράτησης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ  0,06 %, τέλος χαρτοσήμου 3% 

και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (βάσει της εγκυκλίου 37/12-10-2016 του Τμήματος Γενικού 

Λογιστηρίου με αρ. πρωτ. Γ31/729) και κράτησης υπέρ της ΑΕΠΠ 0,06 %, τέλος 

χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (βάσει της ΚΥΑ 1191/2017, ΦΕΚ 969/22-03-

2017, του Υπουργείου Οικονομικών – Δικαιοσύνης), κλπ λοιπών νομίμων κρατήσεων. 

Ο Δ.Ο.Π.Α.Π. βαρύνεται με τον ΦΠΑ 13%. Ο Φ.Π.Α., ο οποίος περιλαμβάνεται στη 

μέση λιανική τιμή, θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το 

υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον 

πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Οι νόμιμες κρατήσεις θα 

υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του Φ.Π.Α. 
 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την έγκριση των άνωθεν μελετών της σίτισης καλοκαιρινού camp 2019 και της προμήθειας 

γάλακτος υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ 2019 – 2020. 
 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 51/2018  

 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Μιχάλης Τράκας 

Δημήτριος Οικονόμου Θανάσης Χαρακτινιώτης 

 Γιώργος Τσουροπλής 

 Σταματία Ζούλια 

 Ευστάθιος Κίντζιος 

 Κων/νος Κώτσης 

 Βασίλης Σκουφίτσας 

 Δέσποινα Ζαμπούκου 

 Αχιλλέας Μελισσάρης 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Παναγιώτης Νικολούδης 
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