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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.: 193 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

 
Θέμα: Τροποποίηση των άρθρων 2.2.5 και 2.2.6 της αριθ. 1/2018 Διακήρυξης δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (αριθ. πρωτ.: 180/Ζ2/27-4-2018, α/α ΕΣΗΔΗΣ:57431) «Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών παρασκευής-συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 
τη σχολική χρονιά 2018-2019» 
 
Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 
- του ν. 4169/61 (ΦΕΚ 81/Α/1961) περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
- του ν. 4520/18 (ΦΕΚ 30/Α/22-2-2018, ΦΕΚ 83/Α/10-5-2018) “Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών 

Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές 
διατάξεις”, 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 
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- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του 
Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά 
με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, 
καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 
- του άρθρου 116 του ν. 4488/2017 (Α΄137) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 

διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» 
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
- του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
- του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016), 
- του Π.Δ. 38/2017 (ΦΕΚ Α/63) «Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 
- Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α/64) «Κανονισμός εξέτασης προσφυγών ενώπιον  της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών», 
- Τον «Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του 

τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας», 
- της με αρ. 57654/23.05.2017 (Β΄ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/02.06.2017 (Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», 

- της με αρ.1191/14.03.2017(Β’ 969/22.03.2017) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας & 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π) καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του 
ν.4412/2016 (Α’ 147), 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Των αποφάσεων: 
- της αριθ. Δ14/οικ.21446/488/11-4-2018 (ΦΕΚ 1299/Β΄/12-4-2018) της Αναπληρώτριας Υπουργού  Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση της διαχείρισης του προγράμματος με τίτλο 
«Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής - συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων (Σχολικά Γεύματα) σε μαθητές 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)» 

- την αριθ. 1549/5/20-4-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ., με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια 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, κατά τη σχολική χρονιά 2018-
2019» 

- της αριθ. πρωτ.: Φ.10034/23220/577/27-04-2018 απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης της Υπουργού 
Εργασίας  Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

- τις αριθ. 272/2018 & ΑΑΥ/1/2019 (ΑΔΑ: ΨΑ9446Μ9ΗΓ-ΨΜ2 & Ω1ΨΠ46Μ9ΗΓ-Ψ6Γ αντίστοιχα) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών του ΟΠΕΚΑ. 

Των κανονιστικών Πράξεων: 
- της αριθ. 18-192291-001 προκήρυξης με αριθμό ανακοίνωσης στην Ε.Ε. 2018/S 084-189938, 
- της αριθ. 1/2018 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 18ROC003026858 2018-05-02, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 57431) «Δημόσιου 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής-
συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 
2018-2019» 
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- και λαμβάνοντας υπόψη: 
- την υποβληθείσα προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά των όρων που οι παράγραφοι 2.2.5 και 

2.2.6 της παραπάνω Διακήρυξης θεσπίζουν, 
- την συνεκτίμηση των μηνυμάτων της αγοράς και της ισχυρής πιθανότητας αποκλεισμού επιχειρήσεων που είχαν 

συμμετάσχει σε προηγούμενους διαγωνισμούς και έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν αναδόχους που θα 
εκτελέσουν αποτελεσματικά την υπό ανάθεση σύμβαση, λόγω της σωρευτικής συνδρομής κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής που η σχετική Διακήρυξη για πρώτη φορά έθεσε με τις παραγράφους 2.2.5 και 2.2.6, με υπαρκτό τον 
κίνδυνο περιορισμού του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και της συμμετοχής οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α. Την τροποποίηση των όρων των παραγράφων 2.2.5 και 2.2.6 της αριθ. 1/2018 Διακήρυξης ως εξής: 
 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (σελ. 19) 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων (2015-2017), μεγαλύτερο από το 100% της προϋπολογισθείσας αξίας της Σύμβασης. χωρίς 
ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα από ένα Τμήμα, το 100% της προϋπολογισθείσας αξίας της 
Σύμβασης, προκύπτει από το άθροισμα της αξίας των επιμέρους Τμημάτων. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, η 
συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (σελ. 19) 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
α) να διαθέτουν εμπειρία επιτυχούς εκτέλεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ζεστών γευμάτων κατά τη διάρκεια 
των ετών 2015-2017, ύψους για κάθε έτος τουλάχιστον ίσου με το 100% της προϋπολογισθείσας αξίας της 
Σύμβασης. 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα από ένα Τμήμα, το 100% της προϋπολογισθείσας αξίας της 
Σύμβασης, προκύπτει από το άθροισμα της αξίας των επιμέρους Τμημάτων. 
β) να διαθέτουν άδεια λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας όπου θα παρασκευάζονται τα γεύματα, με κωδικό 
αριθμός έγκρισης (ΙΜΡ). 
 
Β. Την ισόχρονη με την αρχική, παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και τη μετάθεση της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, με τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων της Διακήρυξης, ως εξής: 
 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού (σελ. 7) 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 8η 
Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. 
Γίνεται χρήση συντετμημένων προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.4412/16, 
βάσει της αριθ. 1549/5/20-4-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, λόγω της 
σπουδαιότητας της Σύμβασης που υπακούει σε σημαντικό εθνικό σχεδιασμό, με στόχο η έναρξη διανομής των 
γευμάτων στις σχολικές μονάδες να συμπέσει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2018-2019. 
 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (σελ. 30) 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ (Επιτροπή 
Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, 
κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
Παρασκευή, 8 Ιουνίου και ώρα 13:00 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 
που θα οριστεί από τον ΟΠΕΚΑ 
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Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με 
την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Ο ΟΠΕΚΑ μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς 
τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
Οποιαδήποτε αναφορά στην αριθ. 1/2018 Διακήρυξη σε προθεσμίες, νοείται με βάση τα παραπάνω. 
 
Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι μέχρι δημοσίευσης της παρούσας έχουν ήδη υποβάλει προσφορά στον ηλεκτρονικό 
χώρο του διαγωνισμού, πρέπει να ζητήσουν την απόσυρσή της, πριν την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την Αναθέτουσα Αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable 
Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος, με σκοπό τη διόρθωση των τυπικών και ουσιαστικών στοιχείων 
αυτής. Μετά την αποδοχή του αιτήματος και την απόρριψη της προσφοράς εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, ο 
οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του Συστήματος, έως την νέα καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, δεν υπάρχει υποχρέωση από τους οικονομικούς φορείς συμπλήρωσης του εδαφίου: «Ειδικός 
ετήσιος κύκλος εργασιών», της παραγράφου Β του Μέρους IV του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας 
(ΕΕΕΠ). 
 
Βάσει της παρούσας απόφασης, να σταλεί προς δημοσίευση διορθωτική προκήρυξη στο Συμπλήρωμα της Επίσημης 
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

   
   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Α. 
 
 

                ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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