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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα: Τροποποίηση όρων της  αριθ.  14/2020 Διακήρυξης  του ΟΠΕΚΑ   για  την  ανάδειξη  αναδόχου για  την
«παροχή  υπηρεσιών  παρασκευής-συσκευασίας  και  διανομής  ζεστών  γευμάτων  σε  μαθητές  πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021»

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
- του ν. 4520/18 (ΦΕΚ 30/Α/22-2-2018) “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”,

- 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
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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),

- της  με  αρ.  Φ.10034/50442/1603/19  (Β΄  1024/27-03-2019)  Κοινής  Απόφασης  των  Υπουργών  Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης
και  Λογιστικής  Λειτουργίας  του  Οργανισμού  Προνοιακών  Επιδομάτων  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
(Ο.Π.Ε.ΚΑ.)»

- 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,

- 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)»

- της  αριθ.  πρωτ.:  Φ.10034/19279/662/9-5-2019  απόφασης  έγκρισης  ανάληψης  πολυετούς  υποχρέωσης  της
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

- τις αριθ. 297/2019 & ΑΑΥ/2/2020 (ΑΔΑ: 6Ο6Σ46Μ9ΗΓ-6ΒΓ & Ψ0ΡΚ46Μ9ΗΓ-ΧΛΟ αντίστοιχα) αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών του ΟΠΕΚΑ,

- της αριθ. 1633/2/9-7-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, με την οποία αποφασίστηκε,
μεταξύ άλλων, η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την «παροχή υπηρεσιών παρασκευής
– συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων (Σχολικά Γεύματα), σε μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, για 101 σχολικές ημέρες τα οποία θα παρέχονται από 1-1-2021 μέχρι τη λήξη σχολικής χρονιάς
2020-2021, με τους όρους που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ.: 301/Ζ2/08-07-2020 Εισηγητικό Σημείω-
μα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση όρων της αριθ. 14/2020 Διακήρυξης, ως εξής:

Α) Η παρ. 1.2  ( χρηματοδότηση σύμβασης, σελ. 5) της διακήρυξης τροποποιείται και ισχύει πλέον ως εξής:

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Τακτικός προϋπολογισμός του ΟΠΕΚΑ.
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Η δαπάνη για τη Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΠΕΚΑ του οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα
τον Κ.Α.Ε. 2861.01 του Λογαριασμού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Β)  Το σημείο α) της περ. 2 της παρ. 2.2.7 (σελ 22) της διακήρυξης τροποποιείται και ισχύει πλέον ως εξής:

(2) Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OSHSAS 18001 ή ισοδύναμο σε  ισχύ καθ’ όλη
τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 Γ)  Η περ. Β.3. σημείο γ) της παρ. 2.2.9.2 (Αποδεικτικά μέσα, σελ. 27) της διακήρυξης τροποποιείται και ισχύει
πλέον ως εξής:

γ) Τραπεζικές Βεβαιώσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας ποσού ίσου με το 50% της προϋπολογισθείσας αξίας των
τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά, εκδοθείσα το τελευταίο τρίμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών  κατακύρωσης.  Στην τραπεζική βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να προκύπτει ποιο
ποσό διατίθεται  στον οικονομικό φορέα για χρηματοδότηση και  πιστοδοτήσεις  ώστε να κριθεί  αν καλύπτει  τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Διακήρυξης, και ποιο ποσό χωριστά αφορά εγγυητικές
επιστολές.

Δ)  Τα  σημεία  α  και  β  της  περ.  Β.  4 της   παρ.  2.2.9.2  (Αποδεικτικά  μέσα  ,  σελ.  27-28  )   της  διακήρυξης
τροποποιούνται και ισχύουν πλέον ως εξής:

α) αναλυτικό  κατάλογο,  στον οποίο να αναφέρονται  οι  κυριότερες  υπηρεσίες  παραγωγής και  διάθεσης ζεστών
γευμάτων (  cook   &    serve  )    των δύο (2) τελευταίων ετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.6 της
παρούσας. Παρεχόμενες υπηρεσίες διάφορες από αυτές που αφορά η παρούσα Διακήρυξη, δε θα ληφθούν υπόψη
για την πλήρωση της συγκεκριμένης απαίτησης.
Στον ανωτέρω κατάλογο, πρέπει να δηλώνονται, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω:
 η περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της παρεχόμενης υπηρεσίας
 ο αποδέκτης της παρεχόμενης υπηρεσίας
 το συμβατικό χρονικό διάστημα
 το εκάστοτε συμβατικό ποσό (αξία σύμβασης)
Προκειμένου να διαπιστωθεί από την αναθέτουσα αρχή η καλή εκτέλεση των συμβάσεων του ως άνω αναλυτικού
καταλόγου ο προσφέρων υποβάλλει μαζί με τον κατάλογο, αντίγραφα  των συμβάσεων, όσο και   βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια Αρχή, σε περίπτωση δημόσιας Αναθέτουσας Αρχής, ή
βεβαίωση-δήλωση του αποδέκτη, σε περίπτωση ιδιωτικού φορέα για τις συμβάσεις αυτές. 

β) αναλυτικό κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται  ότι ο ανάδοχος έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί τουλάχιστον μία
σύμβαση παροχής  υπηρεσιών παραγωγής και  διάθεσης σχολικών γευμάτων σε μαθητές,  σε δημόσια ή ιδιωτικά
σχολεία, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών ετών (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), συνολικής
αξίας ίσης τουλάχιστον με το 70 % της προϋπολογισθείσας αξίας της Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 
Παρεχόμενες υπηρεσίες διάφορες από αυτές που αφορά η παρούσα Διακήρυξη,  δε θα ληφθούν υπόψη για την
πλήρωση της συγκεκριμένης απαίτησης.

Στον ανωτέρω κατάλογο, πρέπει να δηλώνονται, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω:
 η περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της παρεχόμενης υπηρεσίας
 ο αποδέκτης της παρεχόμενης υπηρεσίας
 το συμβατικό χρονικό διάστημα
 το εκάστοτε συμβατικό ποσό (αξία σύμβασης)
Προκειμένου να διαπιστωθούν από την αναθέτουσα αρχή τα παραπάνω,οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με τον
κατάλογο ,αντίγραφα των συμβάσεων. 

Ε)  Η περ. Β.5. σημείο δ) της παρ. 2.2.9.2 (Αποδεικτικά μέσα, σελ. 28) της διακήρυξης τροποποιείται και ισχύει
πλέον ως εξής:

δ) Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 ή EMAS, σε
ισχύ για την / τις παραγωγική/κές μονάδα /δες των υποψηφίων αναδόχων που θα δηλωθούν για την παραγωγή των
προσφερόμενων γευμάτων.

Επισημαίνεται ότι :
- Ο φορέας πιστοποίησης των παραπάνω συστημάτων, πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ ή από φορέα
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation –
EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης MLA.
- Σε περίπτωση που κάποιο /-α από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικό /-ά, λήγει κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο
πάροχος υπηρεσιών οφείλει να το /-α ανανεώσει έγκαιρα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα υποστεί τις κυρώσεις
της κείμενης νομοθεσία περί «έκπτωτου».
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ΣΤ) Το  σημείο β) της παρ.  2.4.3.1 (Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»,
σελ. 32) της διακήρυξης τροποποιείται και ισχύει πλέον ως εξής:
 
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
Διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).
Το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν
μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

Για  την  σύνταξη  ή/και  συμπλήρωση  του  απαιτούμενου  eΕΕΕΣ,  οι  οικονομικοί  φορείς  προτείνεται  να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ
της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF,το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί
«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή  PDF (virtual PDF printer), ήτοι
λογισμικό,  εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη,  το οποίο αποθηκεύει  το περιεχόμενο της
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή
μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο
λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

Σε  κάθε  περίπτωση  και  ανεξαρτήτως  της  ύπαρξης  επικουρικού  αρχείου  xml  στο  χώρο  του  Διαγωνισμού,  οι
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/)   να  δημιουργούν  το  EΕΕΣ,  να  συμπληρώνουν  με  ευθύνη  τους  όλα  τα
δεδομένα που αφορούν το Διαγωνισμό και αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές
απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν με
την προσφορά τους. 

Ζ)    Η πρώτη παρ. του  υποδείγματος με τίτλο   "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"  
σελ. 60,  τροποποιείται και ισχύει πλέον ως εξής:..
 
-  Έχουμε την τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα δια  της  παρούσας εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ
………………………….  (και  ολογράφως)…………………………………….  υπέρ  της  εταιρείας
…………………………………  Δ/νση ………………………………………….. …… για τη συμμετοχή της στο
διενεργούμενο   διαγωνισμό της 11ης Σεπτεμβρίου 2020 για την «Παροχή υπηρεσιών παρασκευής-συσκευασίας
και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021»,
σύμφωνα με  την αριθ.  14  /2020 Διακήρυξή σας.  με καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών την   8ης

Σεπτεμβρίου 2020

Η)  Η πρώτη παρ.    του  υποδείγματος με τίτλο   "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ"  σελ. 61,  τροποποιείται και ισχύει πλέον ως εξής:….
-  Έχουμε την τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα δια  της  παρούσας εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  υπέρ  της  εταιρείας
………………………… ,ΑΦΜ,…………………..,οδός,…………………,αριθμός…………………………….μέχρι
το ποσό των ΕΥΡΩ……………στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύηση μας για την καλή εκτέλεση του έργου
και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ του οποίου εγγυόμαστε
και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από την αριθ.……… σύμβαση με
αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών παρασκευής-συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων σε μαθητές
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021»,  και το Διαγωνισμό ο οποίος διενεργήθηκε
σύμφωνα  με  την  αριθ.  14/2020  Διακήρυξή  σας  και  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  την  8η
Σεπτεμβρίου 2020.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Α.

       ΞΕΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
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