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ΑΠΟΦΑΣΗ 
36497/22-08-2018 

 
 

Θέμα: Τροποποίηση όρων του υπ’ αριθ. πρωτ. 35595/07-08-2018 διαγωνισμού με 
αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών ενός (1) μάγειρα και δυο (2) τραπεζοκόμων 
για την εξυπηρέτηση της σίτισης των μαθητών της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. 
Ιωαννίνων κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019 με δικαίωμα παράτασης για ένα 
επιπλέον σχολικό έτος». 

 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 
919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ 
Β΄2537/25.11.2015) και 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018) όμοιες. 

3. Την υπ’ αριθμ. 1489/72729/22.05.2018 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 293/22.05.2018) απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.». 

4. Τις αριθ. 1488/72724/22-05-2018 και 1489/72729/22-05-2018 Αποφάσεων του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  (ΦΕΚ 293/ΥΟΔΔ/22.05.2018)  «Διορισμός  Προσωρινού  
Διευθύνοντος Συμβούλου  του  Ελληνικού  Γεωργικού  Οργανισμού  –  Δήμητρα –  ΝΠΙΔ»  και  
«  Ορισμός  μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού 
–  Δήμητρα –  ΝΠΙΔ» αντίστοιχα. 

5. Την υπ΄ αριθμ. 65η /27&28-07-2015, αρ. θεμ. 01 (ΑΔΑ 74ΙΜΟΞ3Μ-ΤΩΠ), Απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα Α. Τροποποίηση των παραγράφων 3,4,5 της αριθμ. 7β εκτός 
ημερησίας διάταξης απόφασης της 51ης / 19-12-2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. Β. Επιβεβαίωση της 
εφαρμογής (εσωτερικών) Κανονισμών των φορέων που συγχωνεύθηκαν στον ΕΛ.Γ.Ο. – 
ΔΗΜΗΤΡΑ, μέχρι την κατάρτιση και θέση σε εφαρμογή ενιαίων κανονιστικών πλαισίων. Γ.  
Εφαρμογή των Κανονισμών Προμηθειών των συγχωνευθέντων στον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, 
Οργανισμών για τις προμήθειες του Οργανισμού. Δ. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ε. Κατάργηση 
ισχύος αποφάσεων – Εξαιρέσεις. 



 

 
 

6. Την υπ΄ αριθ. θέματος 11Α Απόφαση της 73ης/23-03-2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού με θέμα «Επικαιροποίηση, συμπλήρωση και τροποποίηση των 
επιμέρους παραγράφων της 01/65ης/27&28.07.2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου» 
(ΑΔΑ: ΩΥΡΜΟΞ3Μ-5ΓΓ).  

7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 1147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την με αρ. θέματος 11 Απόφαση της 118ης/27-07-2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. «Έγκριση 
διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση υπηρεσιών ενός μάγειρα και 
δύο τραπεζοκόμων για την εξυπηρέτηση λειτουργίας του εστιατορίου της ΕΠΑ.Σ Ιωαννίνων για 
το σχολικό έτος 2018-2019 με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον σχολικό έτος» (ΑΔΑ 
ΩΖ09ΟΞ3Μ-ΒΚΦ). 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 35595/07-08-2018 διακήρυξη με αντικείμενο την «παροχή υπηρεσιών ενός 
(1) μάγειρα και δυο (2) τραπεζοκόμων για την εξυπηρέτηση της σίτισης των μαθητών της 
Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019 με δικαίωμα παράτασης 
για ένα επιπλέον σχολικό έτος». 

10. Το γεγονός ότι εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στο κείμενο της ανωτέρω διακήρυξης όρος που 
αφορά στην υποχρέωση παροχής υπηρεσιών τραπεζοκόμων τα Σαββατοκύριακα, ενώ αυτό 
απαιτείται σύμφωνα με τις ανάγκες της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων. 
 
 

Αποφασίζουμε 

1. Την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4.3.1. της υπ’ αριθ. πρωτ. 
35595/07-08-2018 διακήρυξης και την διαμόρφωσή του ως εξής: 
«Το ωράριο απασχόλησης των ατόμων ορίζεται ως ακολούθως:  
i.  Καθημερινές ημέρες: ένας (1) μάγειρας για 8 ώρες (07:00-15:00) και δύο (2) 
τραπεζοκόμοι από 6 ώρες καθένας σε δύο βάρδιες (9:00-15:00 και 13:30-19:30)  
ii.  Σαββατοκύριακα και αργίες:  ένας (1) μάγειρας για 6 ώρες (08:30-14:30) και ένας (1) 
τραπεζοκόμος για 2 ώρες (12:30-14:30). 

2. Την τροποποίηση του άρθρου 1.5 της υπ’ αριθ. πρωτ. 35595/07-08-2018 διακήρυξης και 
την διαμόρφωσή του ως εξής: 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/09/2018 και ώρα 
14:00.  
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 19/09/2018, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00 π.μ. 

3. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
 

      Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
 

Νικόλαος Κατής 
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