ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΚΑΒΑΣ
Είδος

Περιγραφή

Οινοπνευματώδη Όλα τα είδη κάβας θα πρέπει να είναι εγνωσμένης μάρκας.
Αναψυκτικά,
χυμοί
Νερό

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι εγνωσμένης μάρκας. Συσκευασίες
: κουτί 330ml και PET 250ml για τα αναψυκτικά, 250 ml για τους
χυμούς.
Συσκευασία 12x500ml ή 24x500ml.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ
Είδος
Ελληνικός καφές

Ελληνικός καφές
(ντεκαφεινέ)
Espresso κόκκους
Espresso
decaffeinated
Στιγμιαίος καφές
Nescafe classic
Στιγμιαίος καφές
Nescafe
Decaffeinated
(ντεκαφεινέ)
Ρόφημα
σοκολάτας
Μίγμα γρανίτας
φρούτων

Περιγραφή
Αλεσμένος καφές, χαρμάνι για παρασκευή τύπου ελληνικού καφέ
σε
συσκευασία του ενός ή μισού κιλού εγνωσμένης μάρκας.
Αλεσμένος καφές, χαρμάνι για παρασκευή τύπου ελληνικού καφέ
ντεκαφεινέ σε
συσκευασία του ενός ή μισού κιλού εγνωσμένης μάρκας.
Espresso σε κόκκους γνωστής μάρκας, σε συσκευασία του 1
κιλού.
Espresso σε σκόνη decaf ευρέως γνωστής μάρκας σε συσκευασία
των
250 γραμμαρίων ή 500 γραμμαρίων.
Ο Νες καφέ να είναι σε χάρτινη συσκευασία των, να φέρει ταινία
γνησιότητας και στην συσκευασία και να αναγράφεται
ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Νες καφέ (decaf) σε μεταλλική συσκευασία των 200 γραμμαρίων
καθαρού βάρους όπου να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του.

Η συσκευασία να αναγράφει απαραίτητα ότι πρόκειται για σκόνη
σοκολάτας, για ρόφημα, την ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
Συμπυκνωμένος χυμός φρούτων σε σιρόπι διαφόρων γεύσεων
εγνωσμένης μάρκας και στη συσκευασία να αναγράφεται η
ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Είδος
Γάλα
συμπυκνωμένο
(εβαπορέ)
Γάλα μακράς
διαρκείας 3,5 %

Γάλα μακράς
διαρκείας 0% 1,5%

Περιγραφή
Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι πλήρες
συμπυκνωμένο με 7,5% λιπαρά 500 ml όπου θα αναγράφεται η
χώρα παρασκευής (της Ε.Ε.) ημερομηνία παραγωγής - λήξης και
το καθαρό βάρος.
Το πλήρες γάλα μακράς διάρκειας θα πρέπει να είναι σε χάρτινη
συσκευασία του ενός λίτρου όπου θα αναγράφεται η χώρα
παραγωγής (της Ε.Ε.), το καθαρό βάρος, ημερομηνία παραγωγής
και λήξης του προϊόντος.
Το ελαφρύ γάλα μακράς διάρκειας θα πρέπει να είναι σε χάρτινη
συσκευασία του ενός λίτρου καθαρού βάρους όπου θα
αναγράφεται η χώρα παραγωγής (της Ε.Ε.), το καθαρό βάρος,
ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Είδος
Ζάχαρη Λευκή

Ζάχαρη Καστανή

Ζάχαρη sticks
Ζάχαρη sticks
καστανή
Υποκατάστατο
ζάχαρης sticks

Περιγραφή
Θα πρέπει να αναγράφει στην συσκευασία ότι πρόκειται για
κρυσταλλική ζάχαρη, ο τόπος παραγωγής και οδηγίες για
φύλαξη. Συσκευασία ενός κιλού.
Θα πρέπει να αναγράφει στην συσκευασία ότι πρόκειται για
ακατέργαστη καστανή ζάχαρη, ο τόπος παραγωγής και
οδηγίες για φύλαξη.
Να είναι κρυσταλλική ζάχαρη σε συσκευασία των 4
γραμμαρίων και κιβώτιο των 1.000 τεμαχίων.
Να είναι καστανή ζάχαρη σε συσκευασία των 4 γραμμαρίων
και
κιβώτιο των 1.000 τεμαχίων.
Γλυκαντική ουσία σε μορφή σκόνης συσκευασμένη σε
φακελάκι του 1 γραμμαρίου και κουτί των 500 τεμαχίων

Μέλι sticks

Μέλι σε sticks μερίδας 8 γραμμαρίων και κουτί των 100
τεμαχίων.

Τσάι μαύρο

Τσάι μαύρο σε φακελάκι και κουτί 20-25 φακέλων.

Τσάι πράσινο

Πράσινο τσάι σε φακελάκι και κουτί των 20-25 φακέλων.
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Χαμομήλι

Χαμομήλι σε φακελάκι και κουτί των 20-25 τεμαχίων.

Αρτοσκευάσματα
παξιμάδια

Παξιμάδια σταρένια ή ολικής άλεσης σε συσκευασία των
250γρ. ή των500γρ. , εξωτερικά στη συσκευασία να
αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία
λήξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΓΩΤΑ
Είδος
Παγωτό πύραυλος
διαφ. γεύσεις (90100ml)

Παγωτό ξυλάκι
διαφ. γεύσεις (100120ml)

Παγωτό κυπελάκι
διαφ. γεύσεις
(150ml)

Παγωτό σάντουιτς
διαφ. γεύσεις (100150ml)

Μίγμα παγωτού
διαφ. γεύσεις (soft
ice )

Περιγραφή
Τα παγωτά θα πρέπει να διατίθενται,να μεταφέρονται με
αυτοκίνητα - ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως, εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και η
ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει τουλάχιστον 10 μήνες
από την ημερομηνία παράδοσης.
Τα παγωτά θα πρέπει να διατίθενται, να μεταφέρονται με
αυτοκίνητα - ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως, εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και η
ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει τουλάχιστον 10 μήνες
από την ημερομηνία παράδοσης.
Τα παγωτά θα πρέπει να διατίθενται, να μεταφέρονται με
αυτοκίνητα - ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως, εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και η
ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει τουλάχιστον 10 μήνες
από την ημερομηνία παράδοσης.
Τα παγωτά θα πρέπει να διατίθενται, να μεταφέρονται με
αυτοκίνητα - ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως, εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και η
ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει τουλάχιστον 10 μήνες
από την ημερομηνία παράδοσης.
Μίγμα παγωτού χωνάκι soft ice άριστης ποιότητας,
κατάλληλο για όλες τις μηχανές παγωτού, εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και η
ημερομηνία παραγωγής και λήξης
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Είδος

Περιγραφή

Κρύο σάντουιτς
αλλαντικών (με
γαλοπούλα ή
ζαμπόν) με κασέρι,
ντομάτα, σως.
Κρύο σάντουιτς
κρεατικών (με
φιλετάκια
κοτόπουλο ή
μπιφτέκι),κασέρι,
ντομάτα , σως.
Γλυκίσματα διαφ.
γεύσεις

Τα διάφορα είδη σάντουιτς και οι αραβικές πίτες θα
παρασκευάζονται και θα διατίθενται σε ατομική συσκευασία.
Θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και η περιεκτικότητά τους σε
λίπος και υγρασία να είναι σύμφωνη με τις αγορανομικές
διατάξεις. Όλα τα παραπάνω θα τηρούν τις προϋποθέσεις του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και δεν θα παρουσιάζουν καμία
αλλοίωση. Θα αναγράφουν ημερομηνία παραγωγής και
ανάλωσης, ονοματεπώνυμο παραγωγού, χαρακτηριστικά
ποιότητας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΝΑΚ-ΜΠΙΣΚΟΤΑ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
Είδος
Πατατάκια 240γρ. τύπου «LAYS» διαφ.
γεύσεις
Πατατάκια τσιπς διαφ. γεύσεις 20γρ.
τύπου «CHIPITA»
Πατατάκια διαφ. γεύσεις 100γρ. τύπου
«TSAKIRIS»
Πατατάκια αλάτι 90γρ. τύπου
«TSAKIRIS STICKS»
Γαριδάκια τύπου «PACOTINIA»
Γαριδάκια τύπου «DRACOULINIA»
Γαριδάκια τύπου «LOTTO»
Γαριδάκια τύπου «FOUDOUNIA»
Γαριδάκια τύπου «DORITOS»
Γαριδάκια τύπου «CHEETOS PIZZA»

Περιγραφή
Τα πατατάκια ,γαριδάκια και τα ποπ κορν
να είναι σε αεροστεγή συσκευασία,
αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένων
εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις
ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης
νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους
υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί
καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ
και της ΕΕ. Αποκλείονται τα προϊόντα
ανώμαλου χρώματος- οσμής, σε
συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή
φθαρμένες ή παραμορφώσεις
συσκευασίας.

Γαριδάκια τύπου «EXTRA»
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Ποπ κόρν τύπου «POPPERS»

Κράκερς τύπου «BAKE ROLLS»
Κράκερς τύπου «CREAM CRACKERS»
Κράκερς τύπου «PICK CRACKERS»
Κράκερς μπαστουνάκια τύπου
«BATONETTES»
Κρουασάν πραλίνας τύπου «MOLTO»
Κρουασάν πραλίνας τύπου «7DAYS»
Μικρά κρουασάν τύπου «mini 7DAYS»
Μπισκότα τύπου «ΜΙΡΑΝΤΑ»

Τα συσκευασμένα τρόφιμα, θα τηρούν τις
προϋποθέσεις του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών και δεν θα παρουσιάζουν καμία
αλλοίωση. Θα αναγράφουν ημερομηνία
παραγωγής και ανάλωσης και
χαρακτηριστικά ποιότητας. Εξωτερικά της
συσκευασίας θα αναγράφεται η
προέλευση και η ημερομηνία λήξης η
οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες
από την ημερομηνία παράδοσης.

Μπισκότα τύπου «ΠΤΙ-ΜΠΕΡ»
Μπισκότα 200γρ. τύπου «ΓΕΜΙΣΤΑ»
Μπισκότα 85γρ. τύπου «ΓΕΜΙΣΤΑ»
Μπισκότα 90γρ. τύπου «ΜΙΝΙ
ΓΕΜΙΣΤΑ»
Μπισκότα τύπου «COOKIES»
Μπισκότα μικρά τύπου «MINI
COOKIES»
Μπισκότα τύπου «DIGESTIVE»
Κράκερς τύπου «FINETTI STICKS»
Πουράκια πραλίνας 115γρ. τύπου
«CAPRICE»
Φιστίκια 100γρ.
Αμύγδαλα 100γρ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Είδος
Ποτήρια χωρητικότητας 4, 8 και
12 oz (240-350 ml)
Καπάκια για ποτήρια των 4, 8, 12
oz πιπίλα

Περιγραφή
Χάρτινα ποτήρια μεγέθους 4, 8 και 12-14 ΟΖ. Η
συσκευασία να είναι των 50 τεμαχίων.
Καπάκι πιπίλα για ποτήρια με τρύπα στην
άκρη.
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Ποτήρια πλαστικά νερού

Ποτήρια πλαστικά καφέ, γρανίτας

Καπάκια πλαστικά μπομπέ
Καλαμάκια σπαστά

Καλαμάκια γρανίτας

Καλαμάκια Freddo

Ποτηροθήκη χάρτινη 2θέσεων
Ποτηροθήκη 4θέσεων
Πλαστικά πιάτα Νο 2
Σετ κουβέρ άσπρο(μαχαίρι,
πιρούνι ,χαρτοπετσέτα)
Κουταλάκια πλαστικά παγωτού
Αναδευτήρας πλαστικός
Χάρτινη συσκευασία για ποπ-κορν
Χάρτινη σακούλα μιας χρήσης
κλειστή
Χάρτινη σακούλα μιας χρήσης
φάκελος

Ποτήρια νερού από πολυπροπυλένιο 250 ml. Η
συσκευασία
να είναι των 50 τεμαχίων.
Ποτήρια πλαστικά καφέ, γρανίτας από
πολυπροπυλένιο 300 ml. Η συσκευασία να
είναι των 50 τεμαχίων.
Διάφανα καπάκια από πολυπροπυλένιο πομπέ
για ποτήρια
Πλαστικά καλαμάκια σπαστά σε ζελατίνη 24cm
λεπτά.
Συσκευασία 1.000 τεμαχίων
Πλαστικά καλαμάκια σπαστά σε ζελατίνη 24cm
και 8
χιλιοστών σε συσκευασία 1.000 τεμαχίων
Πλαστικά καλαμάκια 18 cm σε συσκευασία των
1.000
τεμαχίων
Χάρτινη ποτηροθήκη-βάση για δύο ποτήρια
Χάρτινη ποτηροθήκη-βάση για τέσσερα
ποτήρια
Πλαστικό πιάτο μίας χρήσης σε συσκευασία 50
τεμαχίων.
Πλαστικό σετ κουβέρ άσπρο που θα
περιλαμβάνει μαχαίρι, πιρούνι, χαρτοπετσέτα
μίας χρήσης σε συσκευασία 100τεμαχίων.
Μικρά πλαστικά κουταλάκια μιας χρήσεως για
παγωτό σε συσκευασία 1000 τεμαχίων.
Αναδευτήρας πλαστικός μιας χρήσεως για
καφέ σε συσκευασία 1000 τεμαχίων.
Χάρτινη συσκευασία για ποπ κόρν με σύστημα
easy open 1390ml σε συσκευασία 50τεμαχίων.
Χάρτινη σακούλα κλειστή μιας χρήσης για
σάντουιτς.
Χάρτινη σακούλα φάκελος μιας χρήσης για
τόστ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Είδος
Χαρτί κουζίνας

Περιγραφή
Χαρτί κουζίνας αρίστης ποιότητας, από 100%
λευκασμένο χημικό πολτό των 2Kg βάρους έκαστος .
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Χαρτί υγείας

Χαρτοπετσέτα
εστιατορίου

Υγρό γενικού καθαρισμού

Χλωρίνη

Υγρό Απορρυπαντικό
πιάτων

Υγρό καθαρισμού τζαμιών

Υγρό καθαριστικό W.C.
παπί

Υγρό καθαριστικό αλάτων
με σύστημα ψεκασμού

Στη συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά
στοιχεία και η προέλευση και να είναι πιστοποιημένα
με ISO
Χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασμένο
χημικό πολτό. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική
συσκευασία των 40 ρολών λευκού χρώματος στην
οποία εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση. Μήκος
ρολού:40Χ90 και 12Χ450. Όλα αναγραφόμενα
εξωτερικά της συσκευασίας και να είναι πιστοποιημένα
με ISO.
Χαρτοπετσέτες αρίστης ποιότητας, απαλές,
απορροφητικές,
ανθεκτικές, από λευκασμένο χημικό πολτό. Σε
κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των
500 φύλλων, λευκού χρώματος, ανά πακέτο
διαστάσεων 24Χ24cm. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η
προέλευση.
Υγρό γενικού καθαρισμού αρίστης ποιότητας.
Συσκευασία πλαστικού μπιτονιού 4 λίτρων με
αναγραφόμενα εξωτερικά της συσκευασίας τη
σύνθεση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και ο
αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.
Χλώριο σε συσκευασία μπιτονιού των 5 λίτρων. Να
αναγράφονται στη συσκευασία όλα τα σχετικά που
πρέπει για τα είδη αυτά, παραγωγή – προφυλάξειςεγκρίσεις Γ.Χ.Κ.
Απορρυπαντικό πιάτων αρίστης ποιότητας,
τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία πλαστικού
μπιτονιού 4 ή 5 λίτρων. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες
προφύλαξης και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.
Υγρό τζαμιών άριστης ποιότητας. Συσκευασία
πλαστικού μπιτονιού 4 λίτρων με αναγραφόμενα
εξωτερικά της συσκευασίας τη σύνθεση, οδηγίες
χρήσης και προφύλαξης και ο αριθμός καταχώρησης
του Γ.Χ.Κ.
Υγρό καθαριστικό για wc κατάλληλο για επιφάνειες
εμαγιέ με αναγραφόμενα εξωτερικά της συσκευασίας
τη σύνθεση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και ο
αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.
Υγρό καθαριστικό κατά των αλάτων με σύστημα
ψεκασμού σε συσκευασία 500ml με αναγραφόμενα
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εξωτερικά της συσκευασίας τη σύνθεση, οδηγίες
χρήσης και προφύλαξης και ο αριθμός καταχώρησης
του Γ.Χ.Κ.
Κρεμοσάπουνο
Υγρό σαπούνι χεριών αρίστης ποιότητας, αρωματικό
κρεμοσάπουνο 4λίτρων, φιλικό προς το περιβάλλον.
Τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπιτόνι.
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, το βάρος η προέλευση και οι προφυλάξεις.
Γάντια μίας χρήσης
Γάντια μιας χρήσης από ανθεκτική πλαστική μεμβράνη
(πολυαιθυλένιο) σε συσκευασία των 100 τεμαχίων
μεγέθους LARGE.
Πανάκια γενικού
Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) αρίστης
καθαρισμού (wettex)
ποιότητας, υπεραπορροφητικά, υπερανθεκτικά,
κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια, ψυγεία,
τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, εμαγιέ, είδη υγιεινής κ.ά.
Συσκευασμένο σε κατάλληλα τυποποιημένη
συσκευασία, εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται οι
διαστάσεις και η προέλευση. Νο3 και Νο4.
Σφουγγάρι για τα πιάτα
Σφουγγαράκι με συνθετικό συρματάκι γίγας αρίστης
ποιότητας, για πιάτα ή ποτήρια κ.λ.π. να είναι
υπεραποροφητικό, να καθαρίζει και να είναι
αντιβακτηριδιακό.
Ξεσκονόπανο με μικροϊνες Ξεσκονόπανο από μικροίνες (microfiber) άριστης
ποιότητας διπλής όψης.
Σκούπα
Σκούπες αρίστης ποιότητας τύπου βεντάλιας, από
συνθετικό τρίχωμα με ειδικά επεξεργασμένες ίνες.
Κοντάρι σκούπας
Κοντάρι αλουμινίου αρίστης ποιότητας, μήκους 1,5
μέτρων περίπου κατάλληλο για σκούπα σφουγγαρίστρα.
Σφουγγαρίστρα καρώ
Σφουγγαρίστρα αρίστης ποιότητας (τύπου wettex).
Σφουγγαρίστρα 300γρ
Φαράσι με κοντάρι
Κουβάς σφουγγαρίσματος
με στίφτη
Σακούλες απορριμμάτων
μαύρες

Σακούλες γραφείου

Σφουγγαρίστρα αρίστης ποιότητας, επαγγελματική
300γρ.
Φαράσι με ορθοστατικό κοντάρι αρίστης ποιότητας.
Κουβάς πλαστικός σφουγγαρίσματος με στίφτη άριστης
ποιότητας.
Μεγάλες σακούλες απορριμμάτων αρίστης ποιότητας.
Να μην σκίζεται, να μην στάζει, κατάλληλη για βαριά
αντικείμενα και υγρά, διαστάσεων 50Χ50, 70Χ90,
90Χ110, 110X130.
Σακούλες για καλαθάκια αρίστης ποιότητας,
υπερανθεκτικές, διαστάσεων 50Χ50 cm σε κατάλληλα
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Σακούλες πλαστικές με
χερούλι
Αλουμινόχαρτο

Μεμβράνη

τυποποιημένη συσκευασία η οποία εξωτερικά να
αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος.
Σακούλες πλαστικές διάφανες με χερούλι
Αλουμινόχαρτο αρίστης ποιότητας, από καθαρό
αλουμίνιο,
κατάλληλο να διατηρεί τρόφιμα πάντα φρέσκα και
υγιεινά.
Διαστάσεις: 100m Χ 30cm και 60m Χ 45cm.
Τυποποιημένο σε χάρτινο κουτί που εξωτερικά να
αναγράφονται η προέλευση και οι διαστάσεις του
προϊόντος.
Μεμβράνη διάφανη κατάλληλη για διατήρηση
τροφίμων διαστάσεων100m Χ 30cm.
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