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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1719/9/03-11-2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΠΕΚA

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του N. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄30), 2018 “Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄30),

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”,

3. Την  υπουργική  απόφαση  αρ.  63525/31-08-2021  (ΦΕΚ  722/ΥΟΔΔ/02-09-2021)  ως  ισχύει  μετά  την
τροποποίηση με την  υπ’ αρ.  28156/23-03-2022 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/28-03-2022) απόφαση της Υφυπουργού
Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων  και  τις  αρ.  Δ1/οικ.47794/15648  (ΦΕΚ  888/ΥΟΔΔ/23-10-2019),
Δ1/41827/14010/30-09-2019  (ΦΕΚ  816/ΥΟΔΔ/04-10-2019), 100131/24-10-2022  (ΦΕΚ  1005/ΥΟΔΔ/25-10-
2022),  91693/3-10-2022  (ΦΕΚ  916/ΥΟΔΔ/4-10-2022)  αποφάσεις  της  Υφυπουργού  Εργασίας  και
Κοινωνικών Υποθέσεων,

4. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,

5. Την αριθ. 1662/4/1-4-2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια  δημόσιου  ανοικτού  διαγωνισμού,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, με αντικείμενο την “παροχή υπηρεσιών παρασκευής -
συσκευασίας  και  διανομής  ζεστών  γευμάτων”  (Σχολικά  Γεύματα),  σε  μαθητές  Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, με δυνατότητα παράτασης για το σχολικό
έτος 2023-2024 και για 158 σχολικές ημέρες ανά σχολικό έτος , συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης
224.335.075,22 € πλέον ΦΠΑ ή 253.498.635,00€ συμπεριλαμβανομένου συμπ/νου ΦΠΑ 253.498.635€
συμπεριλαμβανομένου,

6. Τον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε στις 15-04-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008518148, αριθ. Διακ.6/2021, α/α
ΕΣΗΔΗΣ:110012) και περιλαμβάνει σχολικές μονάδες της επικράτειας χωρισμένες σε 76 τμήματα,

7. Τον  επαναληπτικό  διαγωνισμό  που  προκηρύχθηκε  με  την  αριθ.  1/2022  Διακήρυξη
(ΑΔΑΜ:22PROC010206461),  με  αντικείμενο  την  παροχή  υπηρεσιών  παρασκευής  –συσκευασίας  και
διανομής ζεστών γευμάτων (Σχολικά Γεύματα), σε μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό
έτος  2022-2023,  με  δυνατότητα  παράτασης  για  το  σχολικό  έτος  2023-2024,  με  τους  όρους   της
Διακήρυξης 6/2021,  για το Τμήμα 35 (Κέρκυρα) προϋπολογισμένης δαπάνης 240.673,50€  πλέον ΦΠΑ,

8. Τα από 11/10/2022 έως 2/11/22 αιτήματα 13 εκ των συνολικά 21 Αναδόχων, που αφορούν σε 55 από τα
70 συμβασιοποιημένα τμήματα των 6/2021 και 1/2022 διακηρύξεων ( ήτοι ποσοστό 73%), με τα οποία
ζητείται η τροποποίηση του διατροφολογίου των σχολικών γευμάτων, όπως προβλέπεται στη σχετική
διακήρυξη, διότι προέκυψαν σοβαρά προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων και επικείμενες
ελλείψεις  πρώτων  υλών  της  αγοράς,  ιδίως  στο  κοτόπουλο,  στη  φέτα  και  στο  αυγό,  λόγω  του
συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία,  της ενεργειακής κρίσης,  και της οικονομικής κρίσης εν γένει
καθώς και τη δυσαρέσκεια των αποδεκτών της υπηρεσίας (μαθητών) σε σχέση με την συνεχή επανάληψη
της ίδιων γευμάτων, με έμφαση στα γεύματα που διαθέτουν ψάρι και συχνά δεν καταναλώνονται,

9. Το  από  1-11-2022  Ενημερωτικό  σημείωμα  του  Τμήματος  χορήγησης  παροχών  κοινωνικής  στήριξης
οικογενειών αναφορικά με τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος κατά
το σχολικό έτος 2021-2022 με το οποίο περιήλθαν στην Υπηρεσία αιτήματα-ενημερώσεις αναγκαστικής
και  έκτακτης  αντικατάστασης  γευμάτων  λόγω  ελλείψεων  που  παρατηρήθηκαν  στην  εφοδιαστική
αλυσίδα  καθώς  και  προφορικών  ενημερώσεων-γνωστοποιήσεων  από  τις  κατά  τόπους  Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με το γεύμα της Τρίτης, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά και
για τις 4 εβδομάδες του Προγράμματος Διατροφής,  την μειωμένη επιθυμία, από πλευράς μαθητών να
σιτιστούν,  την  συγκεκριμένη  ημέρα  με  “Φιλέτο  ψαριού  (πέρκα  ή  γλώσσα  ή  βακαλάος)  με  ρύζι  ή
πατάτες”, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα αρκετές μερίδες γεύματος να μην καταναλώνονται.



10. Το υπό 1.2 κεφάλαιο  του Παραρτήματος I των Διακηρύξεων  6/2021 και 1/2022 και τους λοιπούς όρους
της Διακήρυξης για τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας προς τους μαθητές, από το οποίο προκύπτει ότι η
Αναθέτουσα  Αρχή,  διαρκούσης  της  σύμβασης,  νομιμοποιείται  να  τροποποιεί,  αντικαθιστά  και
συμπληρώνει το διατροφικό πρόγραμμα, κατά το μέτρο που α) δεν μεταβάλλεται η πρώτη ύλη [λευκό
κρέας/  ψάρι/  όσπρια/κόκκινο  κρέας/  Λαχανικά]  και  η  μέθοδος  παρασκευής   [cook  and  serve]  β)  οι
αλλαγές δεν διαφοροποιούν σημαντικά το πλαίσιο του  κοστολογίου [ώστε να μην επέρχεται έμμεσα
ουσιώδης τροποποίηση],

11. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών του ΟΠΕΚΑ με
αριθ. πρωτ.:439/Ζ2/02-11-2022,

12. Την προφορική εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ,

13. Τις γνώμες της Προέδρου-Διοικητή και των μελών του Δ.Σ.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την τροποποίηση του μηνιαίου προγράμματος των σχολικών γευμάτων (διατροφολογίου),
όπως αναλυτικά παρατίθεται στους συνημμένους πίνακες στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών του ΟΠΕΚΑ (αριθ. Πρωτ.439/Ζ2/02-11-2022).
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