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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ‘’ΑΝΟΙΞΗ ‘’ 
 

 
Η Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Α.μ.Κ.Ε., 
 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « Λειτουργία οικοτροφείου "ΑΝΟΙΞΗ" για 15 χρόνιους ασθενείς 
με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στη Στερεά Ελλάδα », με την υπ’ αριθμ. 
254/ 08-01-2020 απόφαση του Δ.Σ. της,  

 
προκηρύσσει  

 
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο 
κατακύρωσής του την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών 
σίτισης (catering)» για την κάλυψη αναγκών των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση και σοβαρές 
ψυχικές διαταραχές που διαμένουν στο Οικοτροφείο «ΑΝΟΙΞΗ», διάρκειας ενός (1) έτους και  
προϋπολογισμού 29.565,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση 
ενδιαφέροντος. Το αντικείμενο της ανάθεσης αναλύεται στο Παράρτημα «Τεχνικές Προδιαγραφές» της 
παρούσας Πρόσκλησης. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά  ή ενώσεις αυτών , που 
ασχολούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή με συναφή επαγγέλματα ή έχουν ανάλογη 
επαγγελματική εμπειρία. 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η   προσφορά   κάθε   συμμετέχοντος   υποβάλλεται   σε   ενιαίο   φάκελο   στο   πρωτόκολλο   του   φορέα 
συνοδευόμενη από διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο. Στον φάκελο θα 
αναγράφεται ο τίτλος του έργου. 
 
Οι  προσφορές  θα  είναι  καθαρογραμμένες,  χωρίς  κενά,  ξύσματα  και  διορθώσεις.  Αν  υπάρχει  στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγινε πριν από το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, 
διαφορετικά δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 
 
Οι προσφορές θα αναφέρονται σε καθαρή τιμή μονάδας, σε συνολική αξία προ ΦΠΑ και σε συνολική αξία με 
ΦΠΑ. Οι τιμές είναι τελικές – οριστικές και περιλαμβάνουν κάθε αναγκαία δαπάνη (τίμημα, έξοδα μεταφοράς, 
εκφόρτωσης, κλπ) για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται για 
κανέναν λόγο να ζητήσει πρόσθετη αμοιβή, ούτε κατά τα άρθρα 288 και 388 ΑΚ, καθώς κάθε αναγκαία ή 
έκτακτη δαπάνη την έχει συνυπολογίσει και συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά του. 
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Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν τα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά, 
τοποθετημένα στον αντίστοιχο υποφάκελο, ως ακολούθως: 
 
 
Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α’ (Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς) περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά 
δικαιολογητικά συμμετοχής πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού ο υποψήφιος: 
 
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και 
σφραγίδα του υποψήφιου, με ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, στην οποία: 
i) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

-δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του 
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, 
- είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Επιμελητήριο 

 
β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 
γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και 
σφραγίδα του υποψήφιου, με ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς με την οποία να 
δηλώνεται: 
i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, 
ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, 
iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των 
συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα. 
iv)  Διαθέτει  και  είναι  σε  ισχύ  Πιστοποίηση  Διασφάλισης  Ποιότητας  για  την  παροχή  υπηρεσιών 
διατροφής και της διακίνησης τροφίμων. 
vi) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το 
περιεχόμενό τους, 
v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, 
και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και 
vi)  ότι  παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του,  σχετικά  με  οποιαδήποτε  απόφαση  της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 
δ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την Εγγύηση Συμμετοχής, στην Ελληνική ή στην 
Αγγλική γλώσσα, έκδοσης πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχει κατά νόμο το δικαίωμα 
αυτό και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να 
ανέρχεται σε ποσοστό δύο στα εκατό (2%) επί της συνολικής αξίας της προσφοράς πλέον Φ.Π.Α. Η Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής, θα επιστρέφεται στον Προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, μετά την 
κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές 
των υπολοίπων Προμηθευτών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό επιστρέφονται μετά την υπογραφή της 
σύμβασης με μέριμνα των ιδίων. Προσφορά που δε συνοδεύεται από την προσήκουσα Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής στο Διαγωνισμό απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν αξιολογείται.  
ε. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 Ο Προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια πρέπει να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, στην 
Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα έκδοσης πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχει κατά 
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νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης θα καλύπτει ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, πλέον 
Φ.Π.Α. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί με μέριμνα του προμηθευτή, μετά την χωρίς παρατηρήσεις 
οριστική παραλαβή του έργου. 
 
Για όλα τα παραπάνω, η Φ.Ε.Ψ.Υ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τους προσφέροντες 
συμπληρώσεις ή αποσαφηνίσεις, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες  
δεν ανταποκριθούν, αποκλείονται του διαγωνισμού. 

 

 
Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β’ περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου η οποία υποχρεωτικά πρέπει να 
παρουσιάζει την καθαρή τιμή ανά μερίδα, το συνολικό ποσό προ ΦΠΑ καθώς και το συνολικό ποσό σε ευρώ 
ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το έργο, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει την τιμή του προσφερόμενου είδους, θα αναγράφεται 
σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και σε ποσό ολογράφως . 
 
Ως απαράδεκτες προσφορές, απορρίπτονται όσες υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Οι τιμές 
των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις 
της. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Η αμοιβή του αναδόχου καλύπτει και τις πάσης φύσεως λειτουργικές του δαπάνες και δαπάνες μεταφοράς 
κατά την υλοποίηση του έργου. 
 
Προσφορές που παρουσιάζουν έκπτωση της προσφερόμενης τιμής μεγαλύτερη του 10% του προϋπολογισμού  
–  στο  πλαίσιο  των  αρχών  του  ανταγωνισμού  και  σε  σχέση  με  τις  ιδιαιτερότητες/ απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου έργου - θα πρέπει να αιτιολογηθούν ειδικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Σε περίπτωση που η αιτιολόγηση δεν θεωρηθεί επαρκής ή κριθεί ότι η έκπτωση είναι σε 
βάρος της ποιότητας του έργου ή σε βάρος των δικαιωμάτων της αναθέτουσας αρχής, απορρίπτεται η 
προσφορά. 
 
Την οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύει η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντα. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται  να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και 
να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής 

 
 

Προϋπολογισμός – Προσφορές 
 

Ο προϋπολογισμός έχει υπολογιστεί ενδεικτικά ως εξής: «Παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering)» για την κάλυψη 
αναγκών των 15 ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση και σοβαρές ψυχικές διαταραχές που διαμένουν στο 
Οικοτροφείο «ΑΝΟΙΞΗ», για κάθε φιλοξενούμενο άτομο ανά ημέρα με 2 γεύματα ημερησίως σε ανώτατη τιμή 
τα 5.40 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  
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Προϋπολογισμός Σίτισης 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΕΙΔΟΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΙΤΙΣΕΩΝ 
 

ΑΞΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ/ΗΜΕΡΑ/ΑΤΟΜΟ 
ΕΥΡΩ). (ανώτατη τιμή) 

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) 

Προμήθεια 
έτοιμου 
φαγητού 

ΓΕΥΜΑ 
+ 

ΔΕΙΠΝΟ 

κάθε άτομο θα λαμβάνει 1 γεύμα + 1 δείπνο 
ημερησίως σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.  

 
5.40 

 

   Φ.Π.Α. 24% 1.30 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.70 

 
 
 
 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
 
Ο  διαγωνισμός  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  χαμηλότερη  τιμή  (μειοδοτικός  διαγωνισμός)  θα 
πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της Φ.Ε.Ψ.Υ., Λ. 
Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία, τηλέφωνο/φαξ: 22310-36992 
 
Η αξιολόγηση θα  διενεργηθεί από την ορισμένη  «Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού» στην οποία 
θα έχουν παραδοθεί οι υποβληθείσες προσφορές μέχρι την καθορισμένη ώρα από τη διακήρυξη. Η επιτροπή 
προχωρά στην  αποσφράγιση αυτών με τη συμμετοχή των νομίμως ορισμένων εκπροσώπων των υποψηφίων 
αναδόχων . 
 
1. Αποσφράγιση των προσφορών 
Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι, αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και μονογράφονται 
και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο. Των προσφορών των οποίων οι 
Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, αποσφραγίζονται και οι 
Φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των 
Τεχνικών Προσφορών ανά φύλλο. 
Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 
από την «Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού» και τοποθετούνται σ΄ ένα   νέο   φάκελο,   ο   οποίος   
επίσης   σφραγίζεται   και   υπογράφεται   από   την «Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού». Όσων 
υποψηφίων η τεχνική προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, η οικονομική  προσφορά  δεν  αποσφραγίζεται  αλλά  
επιστρέφεται  στον  προσφέροντα.  Ο  σφραγισμένος φάκελος που περιέχει τις οικονομικές προσφορές 
επαναφέρεται για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές. 
 
2. Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (μειοδοτικός διαγωνισμός). 
 
Για την επιλογή, η «Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού» προβαίνει στα παρακάτω : 
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 Αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος της πληρότητάς τους. 
 Έλεγχο της πληρότητας και εγκυρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
 Έλεγχο των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
 Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 
προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης 
 Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της χαμηλότερης οικονομικά προσφοράς. 
 
3. Διαδικασία ενστάσεων 
Ενστάσεις υποβάλλονται κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακύρωση 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Αρμόδια για την 
εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων. Συντάσσει εντός τριών (3) ημερών από τη πάροδο της 
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων πρακτικό, όπου αιτιολογημένα εισηγείται στη διοίκηση την αποδοχή ή 
την απόρριψη κάθε ένστασης. Επί της ένστασης αποφασίζει η διοίκηση του φορέα, το αργότερο δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση της διοίκησης επί της 
ένστασης κοινοποιείται στον ενιστάμενο εντός τριών ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
 
4. Έκδοση και δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων 
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, καταρτίζεται η τελική κατάταξη των υποψηφίων από την 
Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού  της Φ.Ε.Ψ.Υ. Η Επιτροπή εισηγείται στη διοίκηση του φορέα 
προς έγκριση την ανάθεση της προμήθειας στον πρώτο στη σειρά κατάταξης Ανάδοχο. Σε περίπτωση 
απόρριψης της εισήγησης από τη διοίκηση του φορέα (οι λόγοι απόρριψης θα τεκμηριώνονται στα πρακτικά 
και θα αναφέρονται σε απαιτήσεις της προκήρυξης που δεν ικανοποιεί ο ανάδοχος) ακολουθείται η ως άνω 
διαδικασία για τον δεύτερο στην κατάταξη προσφέροντα κ.ο.κ. 
 
5.Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή σύμβασης – Διάρκεια Σύμβασης 
Η γνωστοποίηση της κατακύρωσης του έργου στον μειοδότη προσφέροντα γίνεται εγγράφως μετά από την 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.Ψ.Υ. Ο μειοδότης προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το 
έργο καλείται να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από 
την ημερομηνία γνωστοποίησης  της απόφασης ανάθεσης. 
Η σύμβαση θα   έχει ισχύ για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και μπορεί να παραταθεί 
μονομερώς για τρεις μήνες από τη Διοίκηση της Φ.Ε.ΨΥ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Ο Προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και 
κατά τη διάρκεια ισχύος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί οποιαδήποτε προσφορά, ο Προμηθευτής 
υπόκειται σε νόμιμες κυρώσεις. 
 
6. Τρόπος πληρωμής 
 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται μηνιαίως και θα είναι σε συνάρτηση με τη ροή χρηματοδότησης και την 
καταβολή επιχορήγησης από τον ΚΑΕ 2544. Πιθανές καθυστερήσεις στην καταβολή της αμοιβής, θα οφείλονται 
σε καθυστέρηση της χρηματοδότησης και η Φ.Ε.Ψ.Υ. ουδεμία ευθύνη φέρει. Ο αντισυμβαλλόμενος για την 
είσπραξη της αμοιβής του υποχρεούται να εκδώσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τις 
αναγραφόμενες ποσότητες του ή των Δελτίων Αποστολής, που συνοδεύουν τη μεταφορά των ειδών.  
 
 
7. Χρόνος- τόπος- τρόπος παράδοσης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει, με τα προβλεπόμενα παραστατικά, το μεσημεριανό και βραδινό 
γεύμα καθημερινά στο χώρο του οικοτροφείου ΑΝΟΙΞΗ επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 52, Λαμία από τις 11:00 
έως την 11:30 και από τις 18:00 έως την 18:30 
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Γενικοί Όροι 

 
Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους 
αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που 
απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα. 
Η Φ.Ε.Ψ.Υ. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον «Ανάδοχο» χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση 
αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης. 
Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα 
συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Λαμίας. 
 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στα Γραφεία της 
Φ.Ε.Ψ.Υ., Λ. Δημοκρατίας 52, Λαμία έως και τις 16 Μαρτίου 2020, (16/03/2020) και ώρα 11.00πμ. 
Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές  υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές 
αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
 
 
Πληροφορίες: 
• στα Γραφεία της Φ.Ε.Ψ.Υ.., Λ. Δημοκρατίας 52, Λαμία  από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:30 – 13:30, 
τηλ. 22310 36992 
• από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.fepsi.gr 
 
 
 

Λαμία 27-02-2020 
Για το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ψ.Υ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Δημήτριος Γκλάβας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  - Τεχνικές  Προδιαγραφές 

 
Α. Ημέρες σίτισης: 7 (Επτά) 

 
Β.  Ενδεικτικό  εβδομαδιαίο διαιτολόγιο για τη σίτιση των δεκαπέντε (15) φιλοξενούμενων ενοίκων : 
 
Γεύμα: 
- 2 φορές την εβδομάδα κρέας (Κοτόπουλο ή χοιρινό ή μοσχάρι ή αρνί ή συκώτι κλπ.) 
- 1 φορά την εβδομάδα ψάρι (πέρκα ή μπακαλιάρος κλπ.) 
- 2 φορές την εβδομάδα όσπρια (φασόλια ή φακές ή ρεβίθια κλπ. ) 
- 1 φορά την εβδομάδα λαδερά (αρακάς ή φασολάκια ή μπριάμ κλπ.) 
- 1 φορά την εβδομάδα ζυμαρικά ή κιμάς ( παστίτσιο, μουσακάς, μακαρόνια με κιμά, μπιφτέκια, 
σουτζουκάκια, λαζάνια κλπ.) 
Δείπνο : 
Το βραδινό θα είναι πιο ελαφρύ, όμως θα έχει την πρέπουσα θερμιδική αξία και ενδεικτικά μπορεί να 
περιλαμβάνει: πατάτες φούρνου, σπανακόρυζο, πίτσα, τυρόπιττα, γιαουρτάκι, τραχανά, κριθαράκι, 
ομελέτα, σουβλάκια κλπ. 
Σαλάτα εποχής/ γαλακτοκομικά θα δίνονται σε κάθε γεύμα, και θα είναι αγγουροντομάτα, λάχανο-
καρότο, μαρούλι, μπρόκολο βραστό, λάχανο βραστό, κουνουπίδι βραστό, τυρί φέτα. 
 
Σημείωση : 
 
 Οι πρώτες ύλες θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές που 

ορίζονται από την αντίστοιχη Νομοθεσία, ιδιαίτερα να λάβετε υπόψη σας ότι η σίτιση αφορά 
κυρίως ηλικιωμένους, καταπονημένους με σοβαρά προβλήματα υγείας. 

 
 Την ποικιλία του εβδομαδιαίου μενού θα καταρτίζει σε συνεργασία με τη διαιτολόγο του ο 

Φορέα και θα σας αποστέλλει η Φ.Ε.Ψ.Υ. ανά 2μηνο με τις εξαιρέσεις για τους ενοίκους που 
πρέπει να τηρούν ειδική διατροφή και το οποίο υποχρεούται να ακολουθεί απαρεγκλίτως ο 
ανάδοχος. 

 
 
 Στην περίπτωση απουσίας ενοίκων λόγω νοσηλείας ή διανυκτερεύσεων εκτός οικοτροφείου 

και με έγκαιρη γνωστοποίηση του αναδόχου (δύο ημερών) ο αριθμός των προς παράδοση 
γευμάτων και η χρέωση θα μειώνεται αντιστοίχως. 

 


