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Α/
Α ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1 Τσάι 
πακέτ

ο 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε συσκευασία των 25 ή 30gr. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.  

2 Χαµόµηλο 
πακέτ

ο 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε συσκευασία των 25 ή 30 gr. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.  

3 Φασκόµηλο 
πακέτ

ο 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε συσκευασία των 40 ή 50 gr. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.  

4 Ζάχαρη 1 kgr 
πακέτ
ο 

Άριστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής µορφής, τυποποιηµένη σε 
χάρτινη κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού. 
Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών  εκτός 
ψυγείου. 

5 Ζαχαρίνη κουτί 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένες σε συσκευασία των 300 
ταµπλετών. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 6 µηνών  
εκτός ψυγείου. 

6 Φίλτρα για καφέ  
πακέτ
ο 

Σε αεροστεγή συσκευασία των 80 τεµαχίων, µεγέθους 1X4. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

7 Γάλα  κουτί 

Εβαπορέ ελαφρύ άριστης ποιότητας γάλα, ελαφρύ, µερικώς 
αποβουτυρωµένο που αραιώνεται ένα(1) µέρος γάλατος µε 1,4 
µέρη νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου. 

8 Φρυγανιές 
πακέτ
ο 

Άριστης ποιότητας, από σίκαλη, τυποποιηµένες σε κατάλληλη 
πλαστική αεροστεγή συσκευασία, τριών (3) πακέτων των 90 gr το 
καθένα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου. Αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης. 

9 Καφές φίλτρου 
πακέτ
ο 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία, βάρους 1000 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. Αποδεδειγµένα ευρείας 
κατανάλωσης. 

10 Καφές ελληνικός 
πακέτ
ο 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία, βάρους 1000 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 



11 Κακάο κουτί 

Άριστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία, 
βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

12 

Αναψυκτικό, µη 
ανθρακούχο, 
τύπου 
πορτοκαλάδας 
1,5lt 

Μπουκ
άλι 
πλαστι
κό 

Μη ανθρακούχο, άριστης ποιότητας, εµφιαλωµένο σε πλαστικό 
µπουκάλι, χωρητικότητας 1,5 λίτρων. Εξωτερικά να αναγράφεται η 
προέλευση και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου. 
 

13 

Αναψυκτικό, 
τύπου γκαζόζας 
1,5lt 

Μπουκ
άλι 
πλαστι
κό 

Άριστης ποιότητας, εµφιαλωµένο σε πλαστικό µπουκάλι 
χωρητικότητας 1,5 λίτρων. Εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση 
και η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των 6 µηνών εκτός ψυγείου. 
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