
                                                                                                                                                                  

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                     Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 11/2020 

                 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

                                     Αριθ. Απόφασης: 46/2020 

 

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – 

Χολαργού (Περικλέους 55), την Τρίτη 8/9/2020 και ώρα 19:30 πραγματοποιήθηκε δια 

ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1 και της υπ’ αριθ. 163/33282/29-5-2020 

εγκυκλίου, τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού 

Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1286/4-9-2020 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 δέκα (10) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά όπως 

εμφαίνεται παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Αθανάσιος Αυγουρόπουλος 1. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη 

2. Μιχάλης Υφαντής 2. Νίκος Λινοξυλάκης 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα 

4. Κατερίνα Γκούμα 4. Νίκος Στάππας 

5. Ιωάννης Κρασσάς 5. Μιχάλης Πανούσης 

6. Σταματία Ζούλια   

7. Αλέξανδρος Μελισσάρης   

8. Γεωργία Ζωγράφου -Γεωργακοπούλου   

9. Ιωάννης Μελέας   

10. Βαρβάρα Κοσμάτου   

11. 
Αντώνης Παντελιός (αναπλ. κας 

Παπαδογεωργάκη) 
  

12. 
Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κου 

Πανούση) 
  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα 

Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.                                                                                                                                                           

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 1618/01-10-

2019 Σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του 

ΔΟΠΑΠ  2019 - 2020» 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η 

ΑΔΑ: ΩΣ5ΚΟΛΥΡ-ΝΧΞ



Ο Προϊστάμενος Διοικητικού/Οικονομικού τμήματος του Δ.Ο.Π.Α.Π. κος Γιωτόπουλος 

Χρήστος, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα αναφέρει τα κάτωθι: 

Ο ΔΟΠΑΠ, κατόπιν της διαδικασίας του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού που 

διενέργησε ο Δήμος  με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π. 

καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. 

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α, Δ.Ο.Π.Α.Π. και Σχολικών Επιτροπών Π.Ε. και Δ.Ε.», ο οποίος 

πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και τελεσφόρησε τον Σεπτέμβριο του 

2019, προέβη στη σύναψη της υπ’ αριθ. πρωτ. 1618/01-10-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

19SYMV005645074/02-10-2019) με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού 

προσωπικού του ΔΟΠΑΠ  2019 - 2020» με την εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», άρχουσα την 01/10/2019 και λήγουσα την 30/09/2020. 

Σύμφωνα με το  νομοθετικό καθεστώς του Ν. 4412/2016, η διαδικασία του νέου 

ανοικτού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π. 

καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. 

Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α, Δ.Ο.Π.Α.Π. και Σχολικών Επιτροπών Π.Ε. και Δ.Ε.» έχει ήδη 

ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη. 

          Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα σύμβαση λήγει στις 

30/09/2020, και προκειμένου να μην προκύψει «κενό» διάστημα ανάμεσα στις 2 

συμβάσεις, προτείνεται η παράταση του χρόνου ισχύος της ως άνω σύμβασης για 

χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και συγκεκριμένα από 1/10/2020 έως 31/12/2020, 

έχοντας υπόψη τα εξής: 
 

α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

β) Το άρθρο 25 παρ. 4 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (ΥΠ.ΕΣ 11389/93) σύμφωνα με το οποίο  η 

σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν αυτό προβλέπεται ή όταν συμφωνήσουν 

προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από έγκριση του αρμοδίου 

οργάνου. 

γ) το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 2018188/10-12-2018  μελέτης και του άρθρου  4.5  της υπ’ 

αριθ. πρωτ. 30056/27-12-2018 Διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για το 

προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α, Δ.Ο.Π.Α.Π. και Σχολικών 

Επιτροπών Π.Ε. και Δ.Ε.», όπου προβλέπεται η παράταση σύμβασης. 

δ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1618/01-10-2019 ετήσια σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια 

γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΟΠΑΠ  2019 - 2020» συνολικού ποσού 

978,49 €, με ημερομηνία λήξης την 30/09/2020 όπου στο άρθρο 2 αυτής προβλέπεται η 

χρονική παράταση αυτής κατά 3 μήνες (χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού και 

των συμβατικών ποσοτήτων αυτής). 

ε) Το γεγονός ότι το υπόλοιπο του συμβατικού ποσού επαρκεί για τρεις μήνες 

παράτασης χωρίς να γίνεται  υπέρβαση του συμβατικού ποσού και ποσοτήτων. 

ΑΔΑ: ΩΣ5ΚΟΛΥΡ-ΝΧΞ



στ) Η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2020 (ΑΑΥ 27/14-01-2020        με 

ΑΔΑ: 67ΠΝΟΛΥΡ-Η28) με την οποία έχει δεσμευθεί το ανάλογο ποσό στον        ΚΑ 10-

6061.000 του προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΠ έτους 2020 για όλο το υπόλοιπο συμβατικό 

ποσό. 

Επομένως το υπάρχον υπόλοιπο ποσό της σύμβασης μπορεί να καλύψει διάστημα 

παράτασης τριών μηνών χωρίς να υπάρξει επί πλέον οικονομική επιβάρυνση του 

ΔΟΠΑΠ, αλλά και ούτε υπέρβαση των ποσοτήτων.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η παράταση του χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθ. πρωτ. 

1618/01-10-2019  τρέχουσας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΟΠΑΠ  2019 - 2020», με την εταιρεία 

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.»  για το διάστημα των τριών (3) μηνών, ήτοι 

από 1/10/2020 έως 31/12/2020 χωρίς την τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των 

ποσοτήτων. Η τροποποίηση αφορά μόνο στη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

(άρθρο 2). Όλοι οι υπόλοιποι όροι της αρχικής σύμβασης, παραμένουν ως έχουν. 
 

Σε περίπτωση υπογραφής της νέας σύμβασης για τη προμήθεια γάλακτος του 

ΔΟΠΑΠ, που θα προκύψει από τον νέο ενιαίο ανοικτό διαγωνισμό που διενεργεί ο 

Δήμος Παπάγου Χολαργού πριν τις 31/12/2020, θα λήξει η ισχύς της παράτασης της 

υπ’ αριθ. 1618/01-10-2019  τρέχουσας σύμβασης. 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 1618/01-

10-2019 Σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 

του ΔΟΠΑΠ  2019 - 2020», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.  

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 46/2020 

 

 

                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Υφαντής 

 Μιχάλης Χατζής 

 Κατερίνα Γκούμα 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Ιωάννης Κρασσάς 

 Σταματία Ζούλια 

 Αλέξανδρος Μελισσάρης 

 Γεωργία Ζωγράφου - Γεωργακοπούλου 

 Ιωάννης Μελέας 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 

 Αντώνης Παντελιός 

 Πέτρος Παπαλέξης 

ΑΔΑ: ΩΣ5ΚΟΛΥΡ-ΝΧΞ
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