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ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ  28/03/2017 
 

 

 

 

 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, 

ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
€ 46.963,46 (με Φ.Π.Α.) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 
- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

- 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 για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου 
Φαρκαδόνας  και προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 
Φαρκαδόνας ενδεικτικού προϋπολογισμού 46.963,46 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.  

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους και η συνολική δαπάνη θα 
καλυφθεί από  τους  παρακάτω ΚΑΕ  του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου Φαρκαδόνας   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ   15-6699.001   

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
15-6699.001 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
15-6699.001 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ          
15-6699.001 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ           
15-6699.001 

 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 20-6063.002   

 

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 και φρέσκου γάλακτος). 

Η προμήθεια αφορά ΈΞΙ (06) 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. 

 
 

Άρθρο 1ο (σκοπός) 

Σκοπός της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι να 

καθοριστούν οι απαιτήσεις των υπηρεσιών του δήμου Φαρκαδόνας για τις προαναφερόμενες 

προμήθειες για τη σίτιση των Παιδικών Σταθμών για το έτος 2017 και προμήθεια φρέσκου 

γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Φαρκαδόνας για το έτος 2017. 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: 

 Διακήρυξη δημοπρασίας 

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
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 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 ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

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 Δήλωση 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. ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 

 

         Γάλα Ελληνικό φρέσκο παστεριωμένο και ομογενοποιημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες 

του Π.Δ. 56/95 και του κώδικα τροφίμων  σε συσκευασία 1 lit κατάλληλης για τρόφιμα  πλήρες 

μέχρι 3,55% λιπαρά ή ελαφρύ μέχρι 1,55% λιπαρά , διάρκειας έως 7 ημερών. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόμενες προδιαγραφές του παραρτήματος 1. 

 

2. 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 2. 

 

 
3. ΕΙΔΗ 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. Δ. 9ον 

/ 09 / 1989. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόμενες προδιαγραφές του παραρτήματος 3. 
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4. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

 

Τα οπωροκηπευτικά που θα χορηγούνται πρέπει να είναι νωπά Α’ ποιότητας σύμφωνα με τις 

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 4. 

 

5. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

        Κατεψυγμένα λαχανικά: Φασολάκια πλατιά σε συσκευασία 1 κιλού, αρακάς σε         

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

εγχώριας παραγωγής 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόμενες προδιαγραφές του παραρτήματος 5. 

 

 

6. ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙΔΗ 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).  

Σφολιατάκια σε συσκευασία 25τμχ, Φύλλο κρούστας  σε  συσκευασία   

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόμενες προδιαγραφές του παραρτήματος 6. 

-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 Δήμου , και θα παραλαμβάνονται από την 

ανάλογη Επιτροπή Παραλαβής του κάθε Παιδικού Σταθμού. Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται 

καθημερινά και σε ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της παρούσας μελέτης 

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 οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

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 οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 

 

Άρθρο 9ο (έλεγχος) 

Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα πριν την παραλαβή να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο των 

προς παράδοση προϊόντων.  
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                                                               Φαρκαδόνα 28/3/2017 

                                   Θ ε ω ρ ή θ η κ ε  
       Η Συντάσαξα                                 Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

                                                                                                      Δ/κου Οικ/κου 

 

 

Ευανθία Τσιτοπούλου                                                           Αθηνά Πατσιάνη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
 1. ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ    

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΛΙΤΡΟ 14.630 

 

 

 

 Θα είναι καλής ποιότητας  γάλα Ελληνικό φρέσκο σε συσκευασία 1 lit πλήρεςς σε λιπαρά 

(3,55% με μέγιστη απόκλιση 0,5%) ή χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (1,55 % με μέγιστη 

απόκλιση 0,5%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-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 τον 

Δήμο Φαρκαδόνας και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με έξοδα και μέριμνα του προμηθευτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 2. ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ    

 

  

 ΑΡΤΟΣ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-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 

Δήμο Φαρκαδόνας,τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με έξοδα και μέριμνα του 

προμηθευτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 3. ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ   

 

 

Α/

Α 

ΚΡΕΑΤΑ   

 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

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.Δ 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 

Δήμο Φαρκαδόνας ,τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με έξοδα και μέριμνα του 

προμηθευτή. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Σελίδα 9 από 12 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 4. ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ   

 

 

Α/Α Ε   Ι   Δ   Ο   Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΜΑΪΔΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 100 

2 ΑΝΗΘΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ 50 

3 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 10 

4 ΣΚΟΡΔΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

5 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 

6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 80 

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 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 ΑΧΛΑΔΙΑ 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 

Δήμο Φαρκαδόνας ,τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με έξοδα και μέριμνα του 

προμηθευτή. 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Σελίδα 10 από 12 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 5. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ   

 

Α/Α Ε   Ι   Δ   Ο   Σ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΑΡΑΚΑΣ  ΚΙΛΟ 30 

2 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΙΛΟ 

30 

3 ΨΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑ (ΦΙΛΕΤΟ)  ΚΙΛΟ 60 

 

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 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-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  

Δήμο Φαρκαδόνας τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με έξοδα και μέριμνα του 

προμηθευτή. 



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Σελίδα 11 από 12 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

 6. ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ     

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Αλάτι (συσκευασία 500 γρ.) Τεμάχιο 50 

2 Αλέυρι για όλες τις χρήσεις Κιλό 250 

3 Αλεύρι τύπου Φαρίνα (500 γρ.) Τεμάχιο  200 

4 Αυγά 53γρ.  - 63 γρ  Τεμάχιο 2.000 

5 Βανίλια (άρωμα) Τεμάχιο 100 

6 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. Τεμάχιο 1.200 

7 Γαρύφαλλο (συσκ. 30γρ) Κουτί 20 

8 Γιαούρτι αγελαδινό (έως 4% λιπαρά- συσκ. 200γρ.) Τεμάχιο 800 

9 Δημητριακά (συσκευασία 375 γρ.) Τεμάχιο 120 

10 Ελαιόλαδο οξύτητα 0 - 1% Έξτρα Παρθένο (συσκ. 5 
λιτ) 

Τεμάχιο 20 

11 Ζάχαρη Κιλό 180 

12 Ζυμαρικά μακαρόνι Κοφτό (συσκ. 500 γρ.) Τεμάχιο 100 

13 Ζυμαρικά Κριθαράκι μέτριο (συσκ. 500 γρ.) Τεμάχιο 100 

14 Ζυμαρικά Λαζάνια (συσκ. 500 γρ.) Τεμάχιο 100 

15 Ζυμαρικά μακαρόνια Νο 2 (συσκ. 500 γρ.) Τεμάχιο 100 

16 Ζυμαρικά μακαρόνια Νο 6 (συσκ. 500 γρ.) Τεμάχιο 100 

17 Ζυμαρικά Πέννες (συσκ. 500 γρ.) Τεμάχιο 100 

18 Ζυμαρικά Τριβελλάκι (συσκ. 500 γρ.) Τεμάχιο 100 

19 Κακάο (συσκ. 125 γρ.) Τεμάχιο 20 

20 Κανέλλα σκόνη & Ξύλο Φακελάκι 20 

21 Τυρί Κασέρι ημίσκληρο (Ελληνικό) Κιλό 100 

22 Καφές Ελληνικός (συσκ.200 γρ.) Τεμάχιο 25 

23 Τυρί Κεφαλοτύρι τριμμένο Κιλό 40 

24 Κορνφλαουρ (συσκ. 200 γρ.) Τεμάχιο 200 

25 Μαγιά ξερή (συσκ. 3 φακέλων) Φακελάκι 15 

26 Μαργαρίνη τύπου Βιτάμ SOFT 250 γρ. Τεμάχιο 300 

27 Μέλι ελατήσιο Κιλό 80 

28 Μπέικεν Παουντερ (συσκ. 3 φακέλων) Φακελάκι 70 

29 Μπισκότα τύπου ΠΤΙ ΜΠΕΡ Τεμάχιο 200 

30 Ξύδι (συσκ. 400 γρ.) Τεμάχιο 100 

31 Πιπέρι τριμμ.(συσκ.100 γρ.) Τεμάχιο 30 

32 Πραλίνα φουντούκι συσκ. 400 γρ. Τεμάχιο 150 

33 Ρίγανη (συσκ.50γρ.) Κιλό 5 

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

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

36 Τοματοπελτές 400 γρ. Τεμάχιο 150 

37 Τοματοχυμός 250 γρ. Τεμάχιο 1.500 

38 Τσάι (τύπου LIPTON) συσκ. 10 φακ. Κουτί 50 

39 Τυρί GOUDA σε φέτες Κιλό 50 



 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 

Σελίδα 12 από 12 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

40 Τυρί Φέτα Π.Ο.Π.  Κιλό 100 

41 Φακές Ελληνικές (συσκ. 500 γρ.) Τεμάχιο 100 

42 Φασόλια Ελληνικά (συσκ. 500 γρ.) Τεμάχιο 100 

43 Καλαμποκέλαιο  5 λίτρων Τεμάχιο 30 

44 Μαρμελάδα 450 γρ Τεμάχιο 40 

45 Καοτόνικ  500  γρ Τεμάχιο 50 

46 Κύβος  knor  24 τεμαχίων Κουτί 40 

47 Ανθότυρο  500 γρ Τεμάχιο 25 

48 Χυμός  λεμονιού Τεμάχιο 50 

49 Φασόλια γίγαντες Ελληνικά (συσκ. 500 γρ.) Κιλό 100 

50 Φρυγανιά τριμμένη (συσκ. 200 γρ.) Κιλό 50 

51 Φυσικός χυμός φρούτων χωρίς ζάχαρι (συσκ. 1 λίτ.) Τεμάχιο 800 

52 Χαμομήλι (συσκ. 10 φακ.) Κουτί 30 

53 Ψωμί τοστ 680 γρ. Τεμάχιο 200 

54 Σφολιατάκια (συσκ. 25 τμχ) Τεμάχιο 30 

55 Φύλλο κρούστας (συσκ. 500 γρ.) Τεμάχιο 80 

    

    

    

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. 

 

                                                                                               Θεωρήθηκε 
          
       Η Συντάξασα                                               Η Προϊσταμένη Δ/νσης                           
                                                                                             Δ/κου Οικ/κου 
 
 
Ευανθία Τσιτοπούλου                                                              Αθηνά Πατσιάνη 
 

-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  

Δήμο Φαρκαδόνας τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με έξοδα και μέριμνα του 

προμηθευτή.                                         

                                                                         Φαρκαδόνα 28/03/2017 


