
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Σε ότι αφορά τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

 

 

α/α Είδος- περιγραφή 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

Προμηθευτή 
Υπογραφή 

1 

Ελαιόλαδο - ΕΧΤΡΑ παρθένο ελαιόλαδο Α΄ 

ποιότητας, οξύτητας 0,1 – 0,8 και κατά 

προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική 

συσκευασία των 5 lt. 

Ναι            

 

2 

Ηλιέλαιο – 100% φυτικό λάδι που να είναι καθαρό, 

λαμπερό και  άοσμο και κατά προτίμηση  εγχώριας 

παραγωγής σε πλαστική συσκευασία των 5 lt.                 

Ναι  

 

3 

Ζάχαρη – ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α΄ 

ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και 

κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 

χάρτινη συσκευασία  του 1 kg. 

Ναι  

 

4 

Αλάτι – ψιλό, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό,  

αναλλοίωτο, με περιεκτικότητα σε NaCl 

τουλάχιστον 95%.  Να μην περιέχει ξένες ύλες, 

να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην 

περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Να είναι 

κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 

συσκευασία - πλαστική σακούλα - χωρίς ίχνος 

παραβίασης των 500 gr. 

Ναι  

 

5 

Αλεύρι -  για όλες τις χρήσεις και αποκλειστικά 

και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου 

βιομηχανικώς καθορισθέντος από πάσα 

ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην 

είναι  υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην 

έχει καμία μυρωδιά. Να είναι κατά προτίμηση  

εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του 

1 kg. 

Ναι  

 

6 

Κριθαράκι - (μέτριο) από 100% σιμιγδάλι.  Να 

μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και 

αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό και 

απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να 

είναι κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 

πλαστική ή χάρτινη συσκευασία των 500 gr. 

Ναι  

 

7 

Ρύζι - (τύπου καρολίνα)  να είναι απολύτως 

καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να 

μην παρουσιάζετε οποιαδήποτε οσμή και 

αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται 

ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση  εγχώριας 

παραγωγής σε συσκευασία του 1 kg. 

Ναι  

 

8 

Μακαρόνια  - (Νο 6) από 100% σιμιγδάλι.  Να 

μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και 

αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και 

απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να 

είναι κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 

πλαστική ή χάρτινη συσκευασία των 500gr. 

Ναι  

 



9 

Φακές  - (χονδρές) τυποποιημένες, να είναι 

απολύτως καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένη 

ύλη. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή 

και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να 

αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση  

εγχώριας παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη 

συσκευασία των 500gr. 

Ναι  

 

10 

Φασόλια - (σούπας μέτρια) τυποποιημένα, να 

είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε 

ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε 

οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να 

αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση  

εγχώριας παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη 

συσκευασία του 1 kg. 

Ναι  

 

11 

Ρεβίθια - τυποποιημένα, να είναι απολύτως 

καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη.   Να 

μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και 

αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται 

ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση  εγχώριας 

παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία 

των 500 gr.    

Ναι  

 

12 

Γάλα εβαπορέ - λευκό αγελαδινό 

συμπυκνωμένο εβαπορέ αποστειρωμένο γάλα 

του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε 

λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και κατά 

προτίμηση εγχώριας παρασκευής σε μεταλλική 

συσκευασία των 410 gr.  

Ναι  

 

13 

Ντοματοχυμός - σάλτσα που να προέρχεται από 

ελαφρά συμπύκνωση χυμού ντομάτας ώστε τα 

στερεά συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να 

είναι τουλάχιστον 6%.  Κατά προτίμηση  

εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία 

των 500 gr 

Ναι  

 

14 

Μέλι (πευκόμελο) - πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και 

βιταμίνες κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής 

σε γυάλινη ή τενεκεδένια συσκευασία των 450 

gr.  

Ναι  

 

15 

Νέκταρ Πορτοκάλι - (χυμός πορτοκάλι) με 

περιεκτικότητα σε φρούτα τουλάχιστον 50% και 

χωρίς συντηρητικά κατά προτίμηση  εγχώριας 

παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του  1 lt. 

Ναι  

 

16 

Πραλίνα φουντουκιού - εξαιρετική ποιότητα 

πραλίνα με υψηλή περιεκτικότητα σε φουντούκι, 

γάλα και κακάο και κατά προτίμηση  εγχώριας 

παραγωγής σε συσκευασία των 450 gr. 

Ναι  

 

17 

Μαρμελάδα - παρασκευασμένη με γεύση και 

οσμή βερίκοκου ή φράουλας και κατά 

προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία 

πλαστικό τάπερ των 500 gr. 

Ναι  

 



18 

Φρυγανιές - Καλοψημένες , τραγανιστές από 

εκλεκτό σιτάρι και υλικά κατά προτίμηση  

εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία των  250 

gr.   

Ναι  

 

19 

Άνθος αραβοσίτου – κουτάκι έξι τεμαχίων με 

γεύσεις βανίλια, σοκολάτα, μπανάνα, λεμόνι, 

πορτοκάλι και φράουλα κατά προτίμηση  

εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία 

των 260 gr.    

Ναι  

 

20 

Κονσέρβα ζαμπόν - (Λαντσιον Μητ χοιρινό), 

κατά προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε 

μεταλλική συσκευασία των 200 gr. 

Ναι  

 

21 

Τυποποιημένο έτοιμο φαγητό - (κονσέρβα) 

σαρδέλα σε λάδι, χωρίς καυτερές ουσίες κατά 

προτίμηση  εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική  

συσκευασία των 100 gr. 

Ναι  

 

 

                             Δηλώνω ότι τα είδη που θα προμηθεύσω το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου    Δράμας 

θα πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.    

 

 

 

 

 

                               Ο Προμηθευτής 

 

 

 

 

          Υπογραφή & Σφραγίδα  


