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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

NOΜΟΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                       

∆ΗΜΟΣ  ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 

∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 

Ταχ. ∆/νση: Γ. Γεννηµατά 1 

Φαρκαδόνα 

Τ.Κ. 42031 

Πληροφορίες: Ευαν. Τσιτοπούλου 

Τηλ. 2433350025 

Fax. 2433350018 

 

  
 
 

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑ  07/10/2015  
 

 

 

 

 ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, 

ΚΑΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
€ 28.627,17   (µε Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

- ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
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Άρθρο 1ο (αντικείµενο προµήθειας) 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια ειδών: αρτοποιείου, κρεοπωλείου, 
οπωροπωλείου, κατεψυγµένων και παντοπωλείου και πιο συγκεκριµένα αφορά την 
προµήθεια των παραπάνω για τους Παιδικούς Σταθµούς και των ΚΑΠΗ του ∆ήµου 
Φαρκαδόνας (ΝΠ∆∆ «Πέλιννα») ενδεικτικού προϋπολογισµού 28.627,17 Ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Η χρηµατοδότηση θα πραγµατοποιηθεί από ιδίους πόρους και η συνολική δαπάνη θα 
καλυφθεί από: 

1. τους κωδικούς του προϋπολογισµού 2015 του ΝΠ∆∆ «Πέλιννα» του παρακάτω 
πίνακα. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ   10-6682.001   

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 10-6682.001   

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 10-6682.001   

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η          10-6682.001   

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ           10-6682.001   

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαµηλότερη τιµή, που θα δοθεί υπολογιζόµενη 

- µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και 
πιστοποιούµενης µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοσης, σύµφωνα 

µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα είδη που 

προβλέπεται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, (είδη Κρεοπωλείου, κατεψυγµένων ειδών, 

Οπωροπωλείου) και 

- µε τιµή µονάδος στο σύνολο των τιµών µιας οµάδας ή Τµήµατος για τα υπόλοιπα (είδη 

Αρτοποιείου, Παντοπωλείου ). 

Η προµήθεια αφορά ΠΕΝΤΕ  (05) οµάδες ειδών όπως αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές, µπορούν να υποβάλλουν προσφορά 

είτε για το σύνολο των οµάδων, είτε για µία ή περισσότερες οµάδες. 
 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τους αναδόχους αναλογικά µε βάση τον προϋπολογισµό 

της κατακυρωθείσης προµήθειας. 
 
Άρθρο 1ο (σκοπός) 

Σκοπός της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι να 

καθοριστούν οι απαιτήσεις των υπηρεσιών του ΝΠ∆∆ «Πέλιννα» του δήµου Φαρκαδόνας για 

τις προαναφερόµενες προµήθειες για τη σίτιση των Παιδικών Σταθµών και των ΚΑΠΗ για το 

έτος 2015 και 2016. Τα υπό προµήθεια υλικά θα είναι κατάλληλα για την χρήση που 

προορίζονται. 
 
Άρθρο 2ο (ισχύουσες διατάξεις) 

Ο διαγωνισµός και η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται 
αναλυτικά στη διακήρυξη. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές είναι αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. 
 

Άρθρο 3ο (συµβατικά στοιχεία προµήθειας) 

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: 
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• ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 
• Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές 
• Φύλλο προσφοράς 

 

Άρθρο 4ο (τµηµατικές προσφορές) 

Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε: 
1. Για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών, είτε 
2. Για µέρος των προς προµήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την 

προβλεπόµενη από τον προϋπολογισµό ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους. 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 16 παρ. 6 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 5ο (ποιότητα υλικών) 

Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητος και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική 

νοµοθεσία όπως αυτές περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

Άρθρο 6ο (υπεύθυνες δηλώσεις) 

Οι συµµετέχοντες προµηθευτές στο διαγωνισµό της παραπάνω προµήθειας θα υποβάλλουν, επί 

ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω:  

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα δηλώνεται: 

Ότι το/τα προσφερόµενο/να είδος/η πληροί/ουν τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας 

όπως αυτές αναλύονται στo ειδικό τεύχος της παρούσας  

 

 

Άρθρο 7ο (προδιαγραφές) 
 

 

 

1. ΑΡΤΟΣ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 

Α. Άρτος λευκός, το ψωµί κατά κανόνα θα είναι λευκό τύπου 70% 

Όλα τα προϊόντα να είναι ηµέρας. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι από την καλύτερη ποιότητα και ύστερα 
από έγκριση της Υπηρεσίας.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόµενες προδιαγραφές του παραρτήµατος 1. 

 

 
2. ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Κιµάς µόσχου ( νωπό από µέρη του ζώου της επιλογής των Προϊσταµένων των Παιδικών 

Σταθµών ) Ελληνικής προέλευσης. 

Κοτόπουλα (νωπά Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, τ. 70 % µεγέθους της επιλογής των προϊσταµένων των 

Παιδικών Σταθµών ) . Όλα τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης θα πρέπει από µικροβιολογικής 
πλευράς να είναι σύµφωνα µε τους µικροβιολογικούς σταθερότυπους που ορίζει  το  Π. ∆. 9ον 

/ 09 / 1989. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόµενες προδιαγραφές του παραρτήµατος 2. 

 

 

3. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

 

Τα οπωροκηπευτικά που θα χορηγούνται πρέπει να είναι νωπά Α’ ποιότητας σύµφωνα µε τις 
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προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας , των εξαγώγιµων προϊόντων και σε συσκευασία στα 

είδη που είναι δυνατή αυτή.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόµενες προδιαγραφές του παραρτήµατος 3. 

 

4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η 

        Κατεψυγµένα λαχανικά: Φασολάκια πλατιά σε συσκευασία 1 κιλού, αρακάς σε         
συσκευασία 1 κιλού, Σφολιατάκια σε συσκευασία 25τµχ, Φύλλο κρούστας  σε  συσκευασία  

500 γρ. Ψάρι γλώσσα φιλέτο 1 κιλού, κατηγορίας Α', πρόσφατης εγχώριας παραγωγής 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόµενες προδιαγραφές του παραρτήµατος 4. 

 

 

5. ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

 

- Ελαιόλαδα , για την υγιεινή διατροφή των παιδιών που φιλοξενείτε θεωρούµε ότι θα πρέπει 
να χρησιµοποιείται το ελαιόλαδο µε την ένδειξη «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» που είναι και 
το ποιοτικά καλύτερο . 

- Τα τρόφιµα , ζυµαρικά , ρύζι , όσπρια κ.λ.π. συσκευασία των 500 γραµ. ή των 1.000 γραµ.) 

επί της οποίας θα αναγράφεται ποιότητα Α’ και η εσοδεία . Απαραίτητα θα αναγράφεται η 

ηµεροµηνία συσκευασίας και λήξης . 

- Αυγά (µεγέθους της επιλογής του Οργανισµού τα οποία θα καλύπτουν τις προδιαγραφές του 

κανονισµού Ε. Ο. Κ.  1274 / 91). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόµενες προδιαγραφές του 

παραρτήµατος 5. 

-Τα Γαλακτοκοµικά προϊόντα (τυριά, γιαούρτι κ.λ.π.).Το παστεριωµένο γάλα ( νωπό ή εβαπορέ 
) , τα τυριά και η γιαούρτι πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον κώδικα 

τροφίµων και ποτών. 

 

 

 

Άρθρο 8ο (χρόνος – τρόπος παράδοσης) 

1. Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τµηµατικά και σε ποσότητες ανάλογα µε τις 
τρέχουσες ανάγκες των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου και του ΚΑΠΗ του ∆ήµου, και θα 

παραλαµβάνονται από την ανάλογη Επιτροπή Παραλαβής του κάθε Παιδικού Σταθµού.  

2. Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υλικά την µία (1) ή δύο (2) 

εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης παραγγελίας. 
Κατά τα  λοιπά ισχύουν τα άρθρα  27, 31 & 33 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. 

Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή είδη δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και 
υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν, και ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει, σύµφωνα µε τους όρους 
της σύµβασης και της προσφοράς. 

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η αντικατάστασή 

των µε άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύµβασης και της προσφοράς, ο 

προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. 

 

 

Άρθρο 9ο (έλεγχος) 

Ο ∆ήµος ή το ΝΠ∆∆ «Πέλιννα» διατηρεί το δικαίωµα πριν την παραλαβή να προβεί σε 
δειγµατοληπτικό έλεγχο των προς παράδοση προϊόντων.  

 

                                                     Φαρκαδόνα 7/10/2015 
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                           Θεωρήθηκε                                                                   

   Η  Συντάξασα                                                                       Η Προϊσταµένης ∆/νσης  

                                                                                                ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

 

 

 Ευανθία Τσιτοπούλου                                                                   Αθηνά Πατσιάνη 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 1. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ    

 

  

 ΑΡΤΟΣ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ   

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΑΡΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ τύπου 70%  ΤΕΜΑΧΙΑ 1409 

 

Τα είδη θα είναι καλής ποιότητας και των συγκεκριµένων προδιαγραφών: 

Α. Άρτος λευκός, το ψωµί κατά κανόνα θα είναι λευκό τύπου 70%. 

Όλα τα προϊόντα να είναι ηµέρας. 

Τα είδη θα είναι καλής ποιότητας και των συγκεκριµένων προδιαγραφών: 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι από την καλύτερη ποιότητα και ύστερα από 

έγκριση της Υπηρεσίας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

 

-Η προκηρυχθείσα ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισµού & δεν δεσµεύει την υπηρεσία 

 

 

 

-Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά καθ’όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας µέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί  από το 

Ν.Π.∆.∆. ΠΕΛΙΝΝΑ,τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας µε έξοδα και µέριµνα του 

προµηθευτή. 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 2. ΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ   

 

 

Α/

Α 

ΚΡΕΑΤΑ   

 ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ  ΚΙΛΟ 250 

2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 350 

    

 

 

 

 

Τα είδη θα είναι καλής ποιότητας και των συγκεκριµένων προδιαγραφών 

Κρέας µοσχαρίσιο, Κοτόπουλου ( νωπό από µέρη του ζώου της επιλογής των Προϊσταµένων των 

Παιδικών Σταθµών ) Ελληνικής προέλευσης 

 

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆ 203/98, του HACCP και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ περί µεταφοράς τροφίµων. 

 

-Η προκηρυχθείσα ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισµού & δεν δεσµεύει την υπηρεσία 

 

 

 

-Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά καθ’  όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας µέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί από το 

Ν.Π.∆.∆. ΠΕΛΙΝΝΑ, τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας µε έξοδα και µέριµνα του 

προµηθευτή. 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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 3. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ   

 

 

Α/Α Ε   Ι   ∆   Ο   Σ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΜΑΪ∆ΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 100 

2 ΑΝΗΘΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 50 

3 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 10 

4 ΣΚΟΡ∆Ο ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

5 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 

6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 80 

7 ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΚΙΛΟ  100 

8 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 500 

9 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 100 

10 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 1.000 

11 ΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΟ 1.000 

12 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 100 

13 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 100 

14 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 200 

15 ΜΗΛΑ ΚΙΛΟ 800 

16 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 800 

17 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 800 

18 ΑΧΛΑ∆ΙΑ ΚΙΛΟ 500 

19 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 150 

20 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 150 

21 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 200 

22 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 100 

23 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 100 

 

 

Τα είδη θα είναι καλής ποιότητας και των συγκεκριµένων προδιαγραφών 

Τα οπωροκηπευτικά που θα χορηγούνται πρέπει να είναι Α’ ποιότητας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Γεωργίας , των εξαγώγιµων προϊόντων και σε µονόσυρη συσκευασία στα είδη που 

είναι δυνατή αυτή. 

 

 

 

 

-Η προκηρυχθείσα ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισµού & δεν δεσµεύει την υπηρεσία 

 

-Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά καθ’όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας µέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί  από το 

Ν.Π.∆.∆. ΠΕΛΙΝΝΑ, τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας µε έξοδα και µέριµνα του 

προµηθευτή. 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 



 

 

Σελίδα 9 από 12 

 

 

 

 4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η   

 

Α/Α Ε   Ι   ∆   Ο   Σ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΑΡΑΚΑΣ  ΚΙΛΟ 30 

2 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΙΛΟ 
30 

3 ΣΦΟΛΙΑΤΑΚΙΑ (συσκ. 25 

τεµ) τεµ 

30 

4 ΨΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑ (ΦΙΛΕΤΟ) ΚΙΛΟ 60 

5 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 

(συσκ. 500 γρ.) τεµ 

80 

 

 

Τα είδη θα είναι καλής ποιότητας και των συγκεκριµένων προδιαγραφών 

- ( συσκευασία των 500 γραµ. ή των 1.000 γραµ. ) επί της οποίας θα αναγράφεται ποιότητα Α’ και η 

εσοδεία . Απαραίτητα θα αναγράφεται η ηµεροµηνία συσκευασίας και λήξης . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

-Η προκηρυχθείσα ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισµού & δεν δεσµεύει την υπηρεσία 

 

 

 

-Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά καθ’ όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας µέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί  από το  

Ν.Π.∆.∆. ΠΕΛΙΝΝΑ τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας µε έξοδα και µέριµνα του 

προµηθευτή. 



 

 

Σελίδα 10 από 12 

 

 
 
 5. ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)  

 

 

Α/

Α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

1 Αλάτι (συσκευασία 500 γρ.) Τεµάχια 50 

2 Αλέυρι για όλες τις χρήσεις Κιλά 250 

3 Αλεύρι Φαρίνα Κιλά 200 

4 Αυγά 53γρ.  - 63 γρ  Τεµάχια 2000 

5 Βανίλια (άρωµα) Τεµάχια 100 

6 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. Τεµάχια 1200 

7 Γαρύφαλλο (συσκ. 30γρ) Κουτιά 20 

8 
Γιαούρτι αγελαδινό (έως 4% 

λιπαρά- συσκ. 200γρ.) 
Τεµάχια 800 

9 
∆ηµητριακά (συσκευασία 500 

γρ.) 
Τεµάχια 120 

10 
Ελαιόλαδο οξύτητα 0 - 1% 

Έξτρα Παρθένο (συσκ. 5 λιτ) 
Τεµάχια 20 

11 Ζάχαρη Κιλά 180 

12 
Ζυµαρικά µακαρόνι Κοφτό 

(συσκ. 500 γρ.) 
Τεµάχια 100 

13 
Ζυµαρικά Κριθαράκι µέτριο 

(συσκ. 500 γρ.) 
Τεµάχια 100 

14 
Ζυµαρικά Λαζάνια (συσκ. 500 

γρ.) 
Τεµάχια 100 

15 
Ζυµαρικά µακαρόνια Νο 2 

(συσκ. 500 γρ.) 
Τεµάχια 100 

16 
Ζυµαρικά µακαρόνια Νο 6 

(συσκ. 500 γρ.) 
Τεµάχια 100 

17 
Ζυµαρικά Πέννες (συσκ. 500 

γρ.) 
Τεµάχια 100 

18 
Ζυµαρικά Τριβελλάκι (συσκ. 

500 γρ.) 
Τεµάχια 100 

19 Κακάο (συσκ. 125 γρ.) Τεµάχια 20 

20 Κανέλλα σκόνη & Ξύλο Φακελά 20 

21 
Τυρί Κασέρι ηµίσκληρο 

(Ελληνικό) 
Κιλά 100 

22 Καφές Ελληνικός  Κιλά 5 

23 Τυρί Κεφαλοτύρι τριµµένο Κιλά 40 

24 Κορνφλαουρ (συσκ. 200 γρ.) Τεµάχια 200 

25 
Μαγιά ξερή (συσκ. 3 

φακέλων) 
Φάκελα 15 

26 
Μαργαρίνη τύπου Βιτάµ 

SOFT 250 γρ. 
Τεµάχια 300 

27 Μέλι ελατήσιο Κιλά 80 

28 
Μπέικεν Παουντερ (συσκ. 3 

φακέλων) 
Φακελάκι 70 

29 Μπισκότα τύπου ΠΤΙ ΜΠΕΡ Τεµάχια 200 

30 Ξύδι (συσκ. 400 γρ.) Τεµάχια 100 

31 Πιπέρι Κιλά 20 

32 Πραλίνα φουντούκι συσκ. 400 Τεµάχια 150 



 

 

Σελίδα 11 από 12 

 

γρ. 

33 Ρίγανη Κιλά 5 

34 Ρύζι για σούπα (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 150 

35 Ρύζι κίτρινο (συσκ. 500 γρ.) Τεµάχια 150 

36 Τοµατοπελτές 400 γρ. Τεµάχια 150 

37 Τοµατοχυµός 250 γρ. Τεµάχια 1500 

38 
Τσάι (τύπου LIPTON) συσκ. 

10 φακ.) 
Κουτί 50 

39 Τυρί GOUDA σε φέτες Κιλα 50 

40 Τυρί Φέτα Π.Ο.Π.  Κιλα 100 

41 
Φακές Ελληνικές (συσκ. 500 

γρ.) 
Κιλα 100 

42 
Φασόλια Ελληνικά (συσκ. 500 

γρ.) 
Κιλα 100 

43 Καλαµποκέλαιο  5 λίτρων Τεµάχια 30 

44 Μαρµελάδα 450 γρ Τεµάχια 40 

45 Καοτόνικ  500  γρ Τεµάχια 50 

46 Κύβος  knor  24 τεµαχίων Κουτί 40 

47 Ανθότυρο  500 γρ Τεµάχια 25 

48 Χυµός  λεµονιού Τεµάχια 50 

49 
Φασόλια γίγαντες Ελληνικά 

(συσκ. 500 γρ.) 
Κιλα 100 

50 
Φρυγανιά τριµµένη (συσκ. 

200 γρ.) 
Κιλα 50 

51 
Φυσικός χυµός φρούτων χωρίς 
ζάχαρι (συσκ. 1 λίτ.) 

Τεµάχια 800 

52 Χαµοµήλι (συσκ. 10 φακ.) Κουτί 30 

53 Ψωµί τοστ 680 γρ. Τεµάχια 200 

 

 

Τα είδη θα είναι καλής ποιότητας και των συγκεκριµένων προδιαγραφών 

- Ελαιόλαδα , για την υγιεινή διατροφή των παιδιών που φιλοξενείτε θεωρούµε ότι θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται το ελαιόλαδο µε την ένδειξη «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» που είναι και το 

ποιοτικά καλύτερο . 

- Τα τρόφιµα , ζυµαρικά , ρύζι , όσπρια ( συσκευασία των 500 γραµ. ή των 1.000 γραµ. ) επί της 
οποίας θα αναγράφεται ποιότητα Α’ και η εσοδεία . Απαραίτητα θα αναγράφεται η ηµεροµηνία 

συσκευασίας και λήξης . 
- Αυγά ( µεγέθους της επιλογής του Οργανισµού τα οποία θα καλύπτουν τις προδιαγραφές του 

κανονισµού Ε. Ο. Κ.  1274 / 91). 

-Τα Γαλακτοκοµικά προϊόντα (τυριά, γιαούρτι κ.λ.π.).Το γάλα εβαπορέ , τα τυριά και η γιαούρτι 
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον κώδικα τροφίµων και ποτών. 

 

-Η προκηρυχθείσα ποσότητα είναι ενδεικτική του προϋπολογισµού & δεν δεσµεύει την υπηρεσία 

-Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά καθ’όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας µέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η διακήρυξη στο χώρο που θα υποδειχθεί  από το  

Ν.Π.∆.∆. ΠΕΛΙΝΝΑ τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας µε έξοδα και µέριµνα του 

προµηθευτή.                                         

                                                                         Φαρκαδόνα 7/10/2015 



 

 

Σελίδα 12 από 12 

 

                                                                                    Θεωρήθηκε 
          

       Η Συντάξασα                                               Η Προϊσταµένη ∆/νσης                           

                                                                                                      ∆/κου Οικ/κου 

 

 

Ευανθία Τσιτοπούλου                                                              Αθηνά Πατσιάνη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


