
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ”

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 2α
 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

(Συμπληρώνεται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις  από τα συμβατικώς οριζόμενα)

Σήμερα …. (αναγράφεται ημερομηνία) στο ……… (αναφέρεται η επωνυμία της σχολικής μονάδας), 
η Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής της ανωτέρω σχολικής μονάδας,η οποία ορίστηκε με την  Αρ…. 
Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ (αναφέρεται ο αριθμός της Απόφασης), παρέλαβε από τον 
Ανάδοχο με την επωνυμία……… (αναφέρεται η επωνυμία του Αναδόχου), προς εκτέλεση της 
σχετικής Σύμβασης  για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής – συσκευασίας και διανομής ζεστών 
γευμάτων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, την παρακάτω αναφερόμενη ποσότητα 
σχολικών γευμάτων. 
Κατόπιν σχετικού ελέγχου των παραδοτέων γευμάτων, η Επιτροπή έκρινε ότι οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες  δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της Σύμβασης  και της Διακήρυξης για τους λόγους 
που αναγράφονται ακολούθως.

Ημέρα Παραλαβής 
Γευμάτων

Αριθμός 
Γευμάτων

Αριθμός 
Δειγμάτων

Αριθμός Δελτίου 
Αποστολής

Παρατηρήσεις – Διαπιστωθείσες Παρεκκλίσεις:
Η Επιτροπή καταγράφει τις παρατηρήσεις της για τις παρεκκλίσεις που διαπίστωσε στην 
παραδοθείσα υπηρεσία (πχ μη προβλεπόμενη θερμοκρασία, μακροσκοπικού χαρακτήρα 
διαπιστώσεις, κλπ). Σημειώνεται ότι δηλώσεις μαθητών/γονέων για γεύματα που 
καταναλώθηκαν εκτός σχολικής μονάδας δεν καταγράφονται ως διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.   

Γνωμοδότηση Επιτροπής περί Καταλληλότητας :
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες (βλ και άρθρο 219  ν.4412/2016). Παρατίθεται αιτιολογία και συμπέρασμα.
Παράδειγμα: 
- Από τις ως άνω διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις διαπιστώνεται ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων και τα γευματα μπορούν να καταναλωθούν από τους μαθητές 
διότι …………………………………………
- Από τις ως άνω διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις διαπιστώνεται ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων και τα γευματα δεν μπορούν να καταναλωθούν από τους 
μαθητές διότι …………………………………………

Το παρόν πρακτικό συνοδεύεται από το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής.
 
Υπογράφεται δε, όπως ακολουθεί:            

 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ                                                   
                                       1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ      
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                               
  ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΉΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                         2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ




