1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Χανιά 30-8-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

Αριθ. ∆ιακ. 52Π

7 Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη
Τηλέφωνο

: 2821-22309

FAX

: 28210-22329

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.

Του Ν. ∆. 2592/53 (Φ Ε Κ 254/Α/1953) "Περί οργανώσεως της ιατρικής αντίληψης όπως τροποποιήθηκαν
συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα.

2.

Του Ν. 2889/02-03-2001 (Φ Ε Κ 37/Α/01) ΄΄ Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
άλλες διατάξεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΘΡΟ 5 Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Σ. ∆. των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων
κ.λ.π. ).

3.

Του Ν. 3867 (ΦΕΚ 128/Α’/03.08.2010) περί «Εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης, σύστασης εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» (Άρθρο 27 παρ. 11)

4.

Τον Ν.2955/2001 (ΦΕΚ256/02-11-2001).

5.

Του Ν. 2286/95 (Φ Ε Κ 19/Α/95) "Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων".

6.

Του Π. ∆. 60/07 (Φ Ε Κ 64/Α/16-3-2007) προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ ‘’περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών.

7.

Του Π.∆. 118/07 (Φ Ε Κ 150/Α/07) "Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου ∆ικαίου’’

8.

Του Ν. 3389/2005 ‘’Σύµπραξη ∆ηµόσιου & Ιδιωτικού Τοµέα’’

9.

Του Ν. 2362/95 ‘’Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού ’’

10. Τον Ν.2522/1977 περί ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δηµοσίων έργων,
κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 178 Τ.Α.)
11. Τον Ν. 3918/2011 περί ∆ιαρθρωτικών αλλαγών στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 31 Τ.Α.)
12. Του Π.∆.394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) ’’Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου ∆ικαίου’’ Κ.Π.∆.(ΦΕΚ.266/Α/4.12.96).
13. Την µε αριθ. 43 /πρκ. 8 / 10-7-2014 απόφαση του Ενιαίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν.Χ – Θ.Ψ.Π.Χ
σχετικά µε την έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού.
14. Τον Ν. 3886/2010 περί ∆ικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη συµβάσεων- Εναρµόνιση της ελληνικής
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25

ης

ης

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία
ης

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11
Τ.Α.)

Σελίδα 1 από 13

∆εκεµβρίου 2007 (L 335)

(ΦΕΚ 173

2

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την
ΣΙΤΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ ΚΑΝ∆ΑΝΟΥ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 20.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών η 3η Σεπτεµβρίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 2

οο

στο Γραφείο

Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων.
η

οο

Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών η 4 Σεπτεµβρίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12

στο Γραφείο

Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισµένη προσφορά έως 3η Σεπτεµβρίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 2

οο

στο Γρ. προµηθειών ή στο Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου.
η

Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την 4 Σεπτεµβρίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12

οο

στο Γραφείο Προµηθειών του

Νοσοκοµείου από την τριµελή επιτροπή που έχει ορισθεί µε την παραπάνω απόφαση του ∆.Σ..
Κατά την ώρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόµενοι. Αντιπροσφορές δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες .
∆ιευκρινήσεις µετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν από την
επιτροπή.
Προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των προσφορών
θα πραγµατοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση
Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς).
Προσφορές που παραδίδονται µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες .
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα . Για την
αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιµοποιηθεί και η ξένη γλώσσα. Η προσφορά θα είναι χωρίς
ξέσµατα, σβησίµατα, διορθώσεις και δεν υπόκειται σε χαρτόσηµο και δεν θα φέρει αριθµητικά πολλαπλασιαστικά και
προσθετικά λάθη.
Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισµένος και θα φέρει τις ενδείξεις :
α) Η λέξη " προσφορά "
β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκοµείου, ήτοι " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αριθµός διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Απαραίτητη στο φάκελο της προσφοράς η προσκόµιση δισκέτας Η/Υ σε πρόγραµµα Microsoft.
Η ηλεκτρονική αποστολή του φύλλου της διακήρυξης του διαγωνισµού θα πραγµατοποιείται αφότου η εταιρεία δώσει
εντολή σε εταιρεία ταχυµεταφορών ή σε αντιπρόσωπο της και πληρωθεί το σχετικό παράβολο στο Ταµείο του
Νοσοκοµείου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δοθεί από την εταιρεία ταχυµεταφορών ή από τον αντιπρόσωπο της
εταιρείας η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της ενδιαφερόµενης εταιρείας, όπου και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά η
διακήρυξη καθώς επίσης και ο α/α του σχετικού παραβόλου, ο οποίος θα σηµειώνεται και θα κρατείται σε σχετικό αρχείο
στο Γρ. Προµηθειών.
Το σχετικό παράβολο από το Ταµείο του Νοσοκοµείου (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισµός για τον οποίο
πληρώθηκε) προσκοµίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ.
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Το ποσό που απαιτείται για την ηλεκτρονική αποστολή της διακήρυξης του διαγωνισµού ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ θα
πληρώνεται µε ταχυδροµική επιταγή έπ’ ονόµατι του αρµόδιου υπαλλήλου προµηθειών ή µε µετρητά στο Ταµείο του
Νοσοκοµείου.
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες.
Η έναρξη προθεσµίας αρχίζει από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα αναφέρεται στην προσφορά.
ΤΙΜΗ: Η τιµή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση (µεταφορικά) εκτός του Φ.Π.Α., που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκοµείο.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµό. Κατά την ώρα αποσφράγισης
των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόµενοι . Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες .
∆ιευκρινήσεις µετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν από την
επιτροπή.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Για

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου

ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους το ύψος
του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο
αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται

στον κωδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ποσοστό του
παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :
Οι νόµιµες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προµηθευτή είναι :

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η πληρωµή θα γίνει αφού προηγουµένως ο προµηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις
υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύµβασης, µε χρηµατικό ένταλµα θεωρηµένο από την υπηρεσία
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε το Ν. 2649/97.
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την
υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ.
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές, καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να
γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές κρίνονται απορριπτέες και επιστρέφονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.Όταν ο προσφέρων δεν δηλώνει στην προσφορά του :
α) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς .
β) Το χρόνο παράδοσης.
2. Όταν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι µικρότερος του προβλεπόµενου στη διακήρυξη.
3. Όταν ο χρόνος παράδοσης είναι µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο στη διακήρυξη .
4. Όταν η προσφορά δεν είναι δακτυλογραφηµένη ή φέρει ξέσµατα – σβησίµατα – διορθώσεις.
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5. Όταν η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε συνάλλαγµα ή θέτει όρο αναπροσαρµογής .
6. Όταν θέτει όρο πληρωµής εφ’ όσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη.
7. Όταν δεν καταθέτουν δείγµατα ή προσπέκτους , ενώ αυτά προβλέπονται από τη διακήρυξη.
8. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 3918/2011, στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισµού θα
πραγµατοποιηθεί σύγκριση των τιµών των οικονοµικών προσφορών µε αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών,
όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Οι οικονοµικές
προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιµές, απορρίπτονται. (Ο κωδικός του
Παρατηρητηρίου Τιµών και οι τιµές θα πρέπει να συµπληρώνονται επί ποινή απορρίψεως στην προσφορά.
Σε περίπτωση που το είδος δεν συµπεριλαµβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιµών θα πρέπει αυτό να
αναφέρεται µε θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα.)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: Ο χρόνος παράδοσης µετράει από την επόµενη ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης µεταξύ
Νοσοκοµείου και Προµηθευτή . Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται χρόνος µεγαλύτερος του προβλεπόµενου στη
διακήρυξη, δεν θα λαµβάνεται υπ’ όψιν .
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ : Σαν τόπος παράδοσης ορίζεται το Κ.Υ Κανδάνου.
Σε περίπτωση που το προς παράδοση είδος κριθεί απορριπτέο ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει .
ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α) Αν δεν υπογράψει τη σύµβαση στην προαναφερόµενη καθορισµένη προθεσµία .
Β) Αν δεν παραδώσει το υπό προµήθεια είδος εντός του ορισθέντος χρόνου.
Και στις δύο περιπτώσεις ο προµηθευτής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π. ∆. 394/96 ,όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το Π.∆.118/07.

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
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Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Ο προµηθευτής θα

πρέπει να τηρεί όλες τις αγορανοµικές διατάξεις και να εφαρµόζει τις οδηγίες του κώδικα

υγειονοµικής νοµοθεσίας που διέπουν τους χειρισµούς τροφίµων σε όλα τα στάδια δηλαδή παραλαβή πρώτων υλών,
προετοιµασία ,παρασκευή και διανοµή για κατανάλωση .Ιδιαίτερα θα πρέπει να µερινά για την την πρόληψη τροφικών
δηλητηριάσεων και σαλµονελώσεων.
2. Τα φαγητά να παραδίδονται σε ατοµική συσκευασία (µε σερβίτσιο µιας χρήσεως) ή µεριδοποιηµένα και να είναι σε
θερµοκρασία κατά την παράδοση άνω των 65 ˚C.
3. Οι σαλάτες και το τυρί θα παραδίδονται σε ατοµικές συσκευασίες .
4. Το βάρος των φαγητών ανά µερίδα που καθορίζεται στη διακήρυξη είναι σε µαγειρεµένη
µορφή.
5. Το βάρος ανά µερίδα για τις σαλάτες εποχής που καθορίζεται στη διακήρυξη είναι σε ωµή
µορφή και για τις βραστές σε µαγειρεµένη.
6.

Το ΚΥ θα καθορίσει επιτροπή παραλαβής φαγητού η οποία έχει την ευθύνη για την τήρηση των όρων της

σύµβασης.Η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωµα να επισκεφθεί τους χώρους
παρασκευής χωρίς καµία προειδοποίηση προκειµένου να σχηµατίσει άποψη για τη διαδικασία
παρασκευής των γευµάτων .
7. Οι τιµές θα δοθούν ανά µερίδα ανεξάρτητα από το είδος του πιάτου.

Β. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΓΗΤΩΝ
1. Τα υπό προµήθεια έτοιµα φαγητά και τρόφιµα θα πρέπει να παραδίδονται καθηµερινά στο Κ.Υ και συγκεκριµένα το
γεύµα 13.30-14.30 και το δείπνο 20.00-21.00 σε χώρο που θα υποδείξει η διεύθυνση του ΚΥ.
2. Η παραγγελία θα δίνεται τηλεφωνικά ή µε fax µέχρι τις 12.00 της προηγούµενης µέρας και σε αυτήν θα καθορίζεται ο
αριθµός των ζητούµενων µερίδων.
3. Το Κ.Υ διατηρεί το δικαίωµα µέχρι τις 08.00 της ηµέρας εκτέλεσης της παραγγελίας να τροποποιεί αυτή µε έγγραφη
ειδοποίηση µέσω fax ή τηλεφωνικά αυξοµειώνοντας τις µερίδες µέχρι 10%.
4. Η µεταφορά των φαγητών στο Κ.Υ θα γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα του προµηθευτή. Το
πλύσιµο και η αποµάκρυνση των σκευών µεταφοράς του φαγητού είναι ευθύνη του προµηθευτή.
5. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής καθυστερήσει να παραδώσει τα φαγητά στο Κ.Υ ή παραλείψει να φέρει ορισµένα
από όσα έχουν παραγγελθεί ή δεν τα παραδώσει καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή
παραλαβής και µη αντικατάστασής τους σε ταχθείσα ηµεροµηνία εντός µιας ώρας το αργότερο, τότε το Κ.Υ µπορεί να
αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εµπόριο .Σε αυτή την περίπτωση η τυχόν επιπλέον διαφορά τιµής
µεταξύ της συµβατικής και της εκ του ελευθέρου εµπορίου αγοράς, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα
προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον προµηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του µετά από σχετική απόφαση
της ∆ιεύθυνσης του Κ.Υ
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ & ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ -ΜΕΝΟΥ

1. Θα προτιµηθεί ο προµηθευτής και οι χορηγητές των πρώτων υλών που χρησιµοποιεί, να εφαρµόζουν σύστηµα
ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιµων σηµείων ελέγχου HACCP για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας,
συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούµενων ειδών.
2.Τα δεκατέσσερα εβδοµαδιαία γεύµατα θα πρέπει να έχουν ενδεικτικά τουλάχιστον την πιο κάτω βασική σύνθεση:
-2 γεύµατα µε φρέσκο κιµά και σαλάτα εποχής
-2 γεύµατα µε λαδερά ή ζυµαρικά και τυρί φέτα Α’ ποιότητας
-3 γεύµατα µε κοτόπουλο, τυρί φέτα και σαλάτα εποχής
-3 γεύµατα µε κρέας, ζυµαρικά ή πατάτες και σαλάτα εποχής
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-2 γεύµατα µε ψάρι-θαλασσινά και σαλάτα εποχής
-2 γεύµατα µε όσπρια ,τυρί φέτα, αντσούγιες ή ελιές
Όλα τα παραπάνω γεύµατα θα συνοδεύονται µε φρούτο εποχής.
Ο προµηθευτής υποχρεούται κατά την αρχή κάθε εβδοµάδας να αναρτά σε εµφανές σηµείο του χώρου εστίασης το
µενού της εβδοµάδας και να το υποβάλλει σε καθορισµένο υπάλληλο του Κ.Υ.
3.Για την παρασκευή των φαγητών ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί υλικά αρίστης ποιότητας.
Ειδικότερα:
α.

Τα κρέατα θα είναι όλα νωπά και αρίστης ποιότητας.

β.

Τα λαχανικά θα είναι επίσης αρίστης ποιότητας και κατά προτίµηση εποχής. Στον κατάλογο του εστιατορίου θα

αναγράφεται µε σαφήνεια αν το είδος του φαγητού είναι κατεψυγµένο.
γ.Τα βούτυρα και τα ελαιόλαδα θα είναι Α’ ποιότητας. Ειδικότερα θα χρησιµοποιούνται και έπειτα από έγκριση της
επιτροπής:
-ελαιόλαδο για σαλάτα οξύτητας 0 - 1 βαθµών
-ελαιόλαδο για φαγητά οξύτητας 0 – 1.5 βαθµών
-ελαιόλαδο για τηγανητά οξύτητας 0 – 1.5 βαθµών
-βούτυρο γάλακτος για την παρασκευή ορισµένων γλυκισµάτων.
4.Τα γεύµατα θα παρέχονται δύο φορές την ηµέρα και θα είναι διαφορετικό το µεσηµεριανό φαγητό από το βραδινό. Το
µενού δεν θα επαναλαµβάνεται την ίδια ηµέρα (µεσηµέρι - βράδυ), ούτε στα γεύµατα της επόµενης µέρας.
5. Το ψωµί θα είναι ηµέρας τύπου 70%.
6. Η ποσότητα του ελαιολάδου για τις σαλάτες θα είναι 20 γρµ. / µερίδα.
7.Το λάδι, αλάτι, λεµόνι ή ξύδι που θα χρησιµοποιούνται σε σαλάτες και φαγητά για την ποιότητα
και ασφάλεια των τροφίµων κρίνεται απαραίτητο να προστίθενται λίγο πριν το σερβίρισµα.
8. Η ποσότητα, της σάλτσας, όπου προβλέπεται από τη συνταγή, θα αφορά το 20% - 30% του
προβλεπόµενου βάρους του τροφίµου που συνοδεύεται µε σάλτσα.
9. Τα είδη τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πίτσα θα είναι ταψιού.
10. Το µοσχάρι και το χοιρινό θα είναι άνευ οστών, άλιπα, νωπά. Επίσης, θα είναι είτε σε φέτες
είτε σε µικρά κοµµάτια.
11. Το ψάρι θα είναι κατεψυγµένο, φέτα ή φιλέτο, Α΄ ποιότητας. ∆ε θα περιέχει οστά εντός ή εκτός σάρκας (πλην
µεγάλου εµφανούς οστού που αφαιρείται εύκολα).
12. Το κοτόπουλο θα είναι νωπό Α΄ ποιότητας, µπούτι ή φιλέτο στήθος.
13. Ο κιµάς στα µπιφτέκια, κεφτέδες, σουτζουκάκια κλπ. θα προέρχεται από µοσχαρίσιο
κρέας, νωπό άλιπο, Α΄ ποιότητας.
14. Τα φαγητά θα είναι µαγειρεµένα πάντα την ηµέρα παράδοσης, καλοβρασµένα ή καλοψηµένα και σερβιρισµένα
προσεκτικά στην ατοµική συσκευασία ή στα ταψιά gastronorm, .
15. Φαγητά όπως λαδερά και σούπες θα έχουν τη σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή
ζυµαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόµενο.
16. Τα επιδόρπια θα παραδίδονται κρύα σε θερµοκρασίες που προβλέπονται από τη
νοµοθεσία.
17. Όσα είδη είναι συσκευασµένα / τυποποιηµένα όπως τα είδη ζαχαροπλαστικής / επιδόρπια θα
είναι σε ατοµική συσκευασία και θα έχουν την κατάλληλη σήµανση και ηµεροµηνία παραγωγής /
λήξης.
18.Για φαγητά που προβλέπουν γαρνιτούρα (ρύζι – πατάτες – πουρέ, κ.λ.π.) να τοποθετούνται σε χωριστά ταψιά
gastronorm που θα κλείνει ερµητικά ή σε άλλη κατάλληλη συσκευασία χωριστά από το κύριο γεύµα.
19. Το τριµµένο τυρί θα παραδίδεται ξεχωριστά, σε ατοµική συσκευασία µε κατάλληλη σήµανση (και ηµεροµηνία
παραγωγής / λήξης). Τα τυριά θα παραδίδονται µεριδοποιηµένα ή ατοµικά συσκευασµένα µε κατάλληλη σήµανση (και
ηµεροµηνία παραγωγής / λήξης).
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20. Το ψωµί θα παραδίδεται συσκευασµένο ώστε να µην αλλοιώνονται τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά.
21. Ενδεικτικά µενού συµπεριλαµβάνονται στο παράρτηµα Η.
22.Τόσο η ατοµική συσκευασία όσο και τα ταψιά των φαγητών αλλά και τα ισοθερµικά δοχεία
να είναι κατάλληλα για τρόφιµα και να φέρουν το σχετικό ειδικό σήµα καταλληλότητας.
∆. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

1. Απαιτείται διαφορετικός χώρος προετοιµασίας, κρεάτων, πουλερικών, ψαριών, λαχανικών, µε ξεχωριστό εξοπλισµό
προς αποφυγή τροφικών δηλητηριάσεων και σαλµονελώσεων.
2. Τα τρόφιµα θα πρέπει να είναι προστατευµένα σε όλα τα στάδια φύλαξης – προετοιµασίας – παρασκευής –
παράδοσης στο ΚΥ από έντοµα, τρωκτικά κ.λ.π. .
3. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του προµηθευτή, ο εξοπλισµός προετοιµασίας παρασκευής και µεταφοράς των γευµάτων
καθώς και όλες οι επιφάνειες και τα δάπεδα της εταιρείας του θα πρέπει να βρίσκονται πάντοτε καθαρά.
4. Το προσωπικό που διαθέτει ο προµηθευτής πρέπει να τηρεί τους κανόνες
υγιεινής:
-

Να φέρει κατάλληλη καθαρή ενδυµασία (σκουφιά – ρόµπα – ποδιά-γάντια)

-

Να φέρει απαραιτήτως ατοµικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.

5. Η διακίνηση του έτοιµου φαγητού από το χώρο παραγωγής προς το ΚΥ πρέπει να γίνεται σε ισοθερµικά δοχεία

και

να διανέµεται στους γιατρούς του ΚΥ σε θερµοκρασία άνω των 65˚C , για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης
µικροοργανισµών και µικροβίων στο φαγητό και εποµένως δηλητηριάσεων, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
6. Θα προτιµηθεί το εστιατόριο παρασκευής φαγητού να διαθέτει, πιστοποίηση συστήµατος ISO και H.A.C.C.P. από
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.
Ε. ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τους προµηθευτές των πρώτων υλών που θα
χρησιµοποιήσουν και τους προµηθευτές των έτοιµων ειδών που πιθανά θα προσφέρουν.
Αναλυτικότερα, ο συµµετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του τους προµηθευτές των πρώτων υλών καθώς και
τον τόπο εγκατάστασής τους αλλά και τα αντίστοιχα στοιχεία των εργοστασίων / προµηθευτών όταν για την παραγωγή
του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης ή όταν κάποια είδη παράγονται σε άλλα
εργοστάσια. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση απορρίπτεται.

ΣΤ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΤΟΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

1. Ποιότητα, Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίµων
- Χηµικές επιµολύνσεις που οφείλονται στην παρουσία χηµικών ουσιών που είναι τοξικές για τον άνθρωπο, των οποίων
η παρουσία απαγορεύεται τελείως ή περιορίζεται κάτω από καθορισµένα όρια (εντοµοκτόνα, πρόσθετα, χηµικά
καθαριστικά, διοξίνες, φυτοφάρµακα κ.α.)
- Μικροβιακές επιµολύνσεις που οφείλονται στην παρουσία παθογόνων / µη παθογόνων µικροοργανισµών και είναι
ορατές µακροσκοπικά (γεύση, οσµή, χρώµα).
- Μικροβιακές επιµολύνσεις που οφείλονται στην παρουσία παθογόνων / µη παθογόνων µικροοργανισµών και είναι µη
ορατές µακροσκοπικά.
- Φυσικές επιµολύνσεις από ξένα σώµατα, ως προς το τρόφιµο: Υλικά συσκευασίας (µέταλλο, γυαλί, ξύλο, πλαστικό
κ.α.).
- Προσωπικό (τρίχες, νύχια κ.α.).
- Εργαλεία καθαρισµού / υλικά συντήρησης / φτερά και περιττώµατα ζώων κ.α. .
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2.Κακός χειρισµός των φαγητών κατά την παρασκευή, συσκευασία, αναθέρµανση και
διακίνηση:
- Άβραστο ή καµένο φαγητό
- Παρεκκλίσεις από την απαιτούµενη εσωτερική θερµοκρασία του φαγητού κατά την
παράδοσή του
- ∆ιακίνηση και παράδοση του ζεστού φαγητού σε θερµοκρασία µικρότερη από 65 οC
(επικίνδυνη ζώνη ανάπτυξης µικροοργανισµών)
- Μη ικανοποιητική εµφάνιση και συσκευασία φαγητού.
- ∆ιάρκεια ζωής µη αναµενόµενη στα συσκευασµένα είδη ή ακατάλληλη σήµανση.
3. Αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης που αναφέρονται στην παράγραφο Γ «Ποιοτικές
και ποσοτικές προδιαγραφές».
4. Αριθµός µερίδων της παραγγελίας ή ποσότητα ανά µερίδα
Αφορά αποκλίσεις στον αριθµό των µερίδων καθώς και στην ποσότητα κάθε µερίδας
όπως προβλέπεται από την παραγγελία του ΚΥ και τους όρους της σύµβασης
(µεριδολόγιο) αντίστοιχα.
5. Αλλαγή υπό παραγγελία ειδών – χρόνος παράδοσης των γευµάτων
Αφορά αλλαγή κάποιου είδους από τα προβλεπόµενα στην παραγγελία του ΚΥ χωρίς
προηγούµενη ενηµέρωση και προέγκριση του ΚΥ.
Επίσης χρόνους παράδοσης των γευµάτων όπως προβλέπονται από τη διακήρυξη.
Η. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΓΗΤΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙ∆Α-ΕΙ∆Η
1.ΣΑΛΑΤΕΣ
-Ντοµάτα 250 γρµ.
-Ντοµάτα – Αγγούρι 250 γρµ.
-Αγγούρι 300 γρµ.
-Χόρτα βραστά (παντζάρια, ραδίκια, αντίδια, βλήτα) 300 γρµ.
-Λάχανο βραστό 300 γρµ.
-Μπρόκολο-Κουνουπίδι βραστό 300 γρµ
-Κολοκυθάκια βραστά 300 γρµ.
-Λάχανο ωµό τριµµένο 250 γρµ
-Λάχανο – καρότο τριµµένο ωµό 200-50 γρµ.
-Αµπελοφάσουλα 250 γρµ.
-Μελιτζανοσαλάτα 100 γρµ.
-Ταραµοσαλάτα 100 γρµ
2.ΟΣΠΡΙΑ
-Φακές 350 γρµ.
-Φασόλια 350 γρµ.
-Ρεβίθια σούπα 350 γρµ.
-Γίγαντες πλακί 400 γρµ.
-Φάβα 300 γρµ.
3.ΣΟΥΠΕΣ
-Ψαρόσουπα 300 γρµ.
-Μαγειρίτσα 400 γρµ
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4.ΡΥΖΙΑ
-Σπανακόρυζο 400 γρµ.
-Πιλάφι ρύζι άσπρο 200 γρµ.
-Ρύζι µε ανάµεικτα λαχανικά 200γρµ. ρύζι – 150γρµ. λαχανικά
5.ΠΑΤΑΤΕΣ
-Πατάτες στο φούρνο ριγανάτες 300 γρµ.
-Πατάτες πουρές 200 γρµ.
-Πατάτες βραστές 300 γρµ.
-Πατάτες τηγανητές 200 γρµ.
6.ΖΥΜΑΡΙΚΑ
(Μακαρόνια Νο3, Νο 6, µακαρονάκι κοφτό,κριθαράκι, χυλοπίτες)
-Με σάλτσα ντοµάτα 300 γρµ. µακαρόνια – 100γρµ. ντοµάτα
-Με κιµά 300γρµ. µακαρόνια – 150γρµ. κιµά
-Άσπρα 300 γρµ.
-Μακαρόνια καρµπονάρα (ζαµπόν-µπέικον, τυρί,
κρέµα γάλακτος) 200γρµ. µακαρόνια – 150γρµ. σάλτσα
7.ΓΕΜΙΣΤΑ /ΝΤΟΛΜΑ∆ΕΣ
-Ντοµάτες-Πιπεριές γεµιστές µε ρύζι 400 γρµ.
-Ντοµάτες - Πιπεριές γεµιστές µε κιµά – ρύζι 400 γρµ.
-Κολοκυθάκια γεµιστά µε κιµά - ρύζι 300 γρµ.
-Ντολµάδες γιαλατζί µε αµπελόφυλλα 300 γρµ
-Ντολµάδες µε αµπελόφυλλα ρύζι & κιµά 300 γρµ.
-Λαχανοντολµάδες (ρύζι – κιµά) µε ή χωρίς αυγολέµονο 400 γρµ.
8.ΜΟΥΣΑΚΑΣ – ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ
-Μουσακάς µε κολοκυθάκια, πατάτες & κιµά 450γρ.(200 γρµ.πατάτες- 200 γρµ. κολοκύθια-100γρµ. κιµά)
-Μουσακάς µε µελιτζάνες, πατάτες & κιµά 450γρ.(250 γρµ.µελιτζάνες- 200 γρµ κολοκύθια – 100γρµ. κιµά)
-Παστίτσιο (µακαρόνια & κιµά) 450γρµ. µακαρόνια – 100γρµ. κιµάς
10.ΛΑ∆ΕΡΑ ΦΑΓΗΤΑ
-Αρακάς µε πατάτες 250γρµ. αρακάς – 150γρµ. πατάτες
-Αρακάς µε αγκινάρες 400 γρµ. (2 τεµ. αγκινάρες)
-Αρακάς λαδερός 400 γρµ.
-Λαχανικά τηγανητά( κολοκύθι,µελιτζάνα) 300 γρµ.
-Μπριάµ 400 γρµ.
-Μελιτζάνες ιµάµ 450 γρµ.
-Μελιτζάνες τηγανητές µε σάλτσα 400 γρµ.
-Μπάµιες λαδερές ψιλές 450 γρµ.
-Φασολάκια λαδερά 400 γρµ.
-Φασολάκια µε πατάτες 250γρµ. φασοάκια – 150γρµ. πατάτες
-Αγκινάρες αλά πολίτα (4τεµ. Αγκινάρες) 450 γρµ.
11.ΠΙΤΕΣ – ΜΠΟΥΡΕΚΙ – ΠΙΤΣΑ
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-Τυρόπιτα 350 γρµ.
-Σπανακόπιτα 350 γρµ.
-Σπανακοτυρόπιτα 350 γρµ.
-Πίτσες διάφορες 350 γρµ.
-Μπουρέκι 350 γρµ.
12.ΚΡΕΑΣ
Αρνί
-Αρνί φρικασέ (µαρούλι) 250γρµ. αρνί – 250γρµ. µαρούλια
-Αρνί Πάσχα µε πατάτες φούρνου 200γρµ. αρνί – 250 γρµ. πατάτες
Κουνέλι
-Κουνέλι στιφάδο µε πατάτες 200γρµ.κουνέλι– 300γρµ. πατάτες φούρνου ή 200 γρµ, πατάτες τηγανητές
Μοσχάρι
-Μοσχάρι µε αρακά 200γρµ. µοσχάρι – 300γρµ. αρακά
-Μοσχάρι στιφάδο 250γρ.µοσχάρι– 300γρµ. κρεµµύδια
-Μοσχάρι βραστό – σούπα µε κριθαράκι, πατάτες & καρότα 200γρµ. µοσχάρι –

300γρµ.κριθαράκι-λαχανικά

-Μοσχάρι κοκκινιστό ή λεµονάτο 200 γρµ. µοσχάρι
-Μοσχάρι κοκκινιστό ή λεµονάτο µε ρύζι 200γρµ. µοσχάρι– 200γρµ. ρύζι
-Μοσχάρι κοκκινιστό ή λεµονάτο µε πατάτες 200γρµ. µοσχάρι– 300 γρµ. πατάτες
-Μοσχάρι κοκκινιστό ή λεµονάτο µε ζυµαρικό 200γρµ. µοσχάρι – 200γρµ. ζυµαρικό
-Μοσχάρι κοκκινιστό ή λεµονάτο µε πουρέ 200γρµ. µοσχάρι – 200γρµ. πουρέ
-Μοσχάρι ψητό µε πατάτες φούρνου 200γρµ. µοσχάρι – 300γρµ. πατάτες
-Μοσχάρι ψητό µε πιλάφι 200γρµ. µοσχάρι – 230 γρµ. πιλάφι
-Μοσχάρι ψητό µε πουρέ 200γρµ. µοσχάρι – 200 γρµ. πουρέ
-Μοσχάρι ψητό µε ζυµαρικό 200γρµ. µοσχάρι – 230γρµ. ζυµαρικό
-Μοσχαρίσιες µπριζόλες µε πιλάφι 300γρµ. µοσχάρι – 150 γρµ. πιλάφι
-Μοσχαρίσιες µπριζόλες µε πατάτες φούρνου 300γρµ. µοσχάρι – 300 γρµ. πατάτες
Χοιρινό
-Χοιρινό µε σέλινο αυγολέµονο 200γρµ. χοιρινό – 300γρµ. σέλινο
-Χορινό λεµονάτο µε πατάτες 200γρµ .χοιρινό – 300γρµ. πατάτες
-Χοιρινές µπριζόλες µε πατάτες φούρνου 300γρµ.χοιρινό – 300γρµ. πατάτες
-Χοιρινές µπριζόλες µε πιλάφι και αρακά
300γρµ. µπριζόλες – 150γρµ. πιλάφι –50 γρµ.αρακά
-Χοιρινό λεµονάτο µε πουρέ 200γρµ. χοιρινό – 200γρµ. πουρέ
-Χοιρινό λεµονάτο µε ρύζι 200γρµ. χοιρινό – 200γρµ.ρύζι
-Χοιρινό Σουβλάκι µε πατάτες φούρνου 250γρµ. – 300γρµ.πατάτες
-Χοιρινό Σνίτσελ µε πατάτες φούρνου 200γρµ. – 300γρµ.πατάτες
Κιµάς
-Γιουβαρλάκια µε ντοµάτα (5 τεµ.) 300 γρµ.
-Γιουβαρλάκια αυγολέµονο (5 τεµ.) 300 γρµ.
-Σουτζουκάκια 200 γρµ.
-Κεφτέδες µε σάλτσα 200 γρµ.
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-Κεφτέδες στο φούρνο 200 γρµ.
-Μπιφτέκια σχάρας (2 τεµάχια) µε πατάτες φούρνου 200γρµ. µπιφτέκι – 300γρµ. πατάτες
-Μπιφτέκια σχάρας µε πουρέ 200γρµ. µπιφτέκι – 200γρµ. πουρέ
-Μπιφτέκια σχάρας µε ζυµαρικό 200γρµ. µπιφτέκι – 200γρµ.ζυµαρικό
-Μπιφτέκια σχάρας µε ρύζι (2 τεµ.) 200γρµ. µπιφτέκι – 200γρµ. ρύζι
-Σουτζουκάκια µε πουρέ 200γρµ. σουτζουκάκια – 200γρµ. πουρές
-Μελιτζάνες παπουτσάκια 450 γρµ. (100γρµ. κιµάς)
-Κεφτέδες µε πατάτες φούρνου 200γρµ. κεφτέδες – 300γρµ.πατάτες
-Σουτζουκάκια µε πιλάφι 200γρµ. σουτζουκάκια – 200 γρµ. Ρύζι
Πουλερικά
-Κοτόπουλο ψητό µε ρύζι (πιλάφι) 250γρµ. κοτόπουλο – 200γρµ. ρύζι
-Κοτόπουλο ψητό µε πατάτες φούρνου 250γρµ. κοτόπουλο – 300γρ.πατάτες
-Κοτόπουλο ψητό µε ζυµαρικό 250γρµ. κοτόπουλο– 200γρµ. ζυµαρικό
-Κοτόπουλο σουβλάκι 250 γρµ.
-Κοτόπουλο µε µπάµιες 250γρµ. κοτόπουλο – 200γρµ.µπάµιες
- Κοτόπουλο κοκκινιστό ή λεµονάτο 250γρµ. κοτόπουλο
-Κοτόπουλο κοκκινιστό ή λεµονάτο µε πουρέ 250γρµ. κοτόπουλο – 200γρµ. πουρέ
-Κοτόπουλο κοκκινιστό ή λεµονάτο µε πιλάφι 250γρµ. κοτόπουλο – 200γρµ. πιλάφι
-Κοτόπουλο κοκκινιστό ή λεµονάτο µε ζυµαρικό 250γρµ. κοτόπουλο – 200γρµ. ζυµαρικό
-Κοτόπουλο σούπα (στήθος) 250γρµ.κοτόπουλο – 200γρµ.(ζυµαρικό ή ρύζι)
-Κοτόπουλο φιλέτο ρολό µε πατάτες φούρνου 250γρµ. κοτόπουλο – 300γρµ. πατάτες
-Γαλοπούλα µε πατάτες 250γρµ.γαλοπούλα – 300γρµ. πατάτες
13.ΨΑΡΙΑ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
-Βραστό 250 γρµ.
-Πλακί στο φούρνο 350 γρµ.
-Τηγανητό (φιλέτο ή φέτα) κατεψυγµένη 250 γρµ.
-Ψητό µε πατάτες 250γρµ. ψάρι – 300 γρµ. πατάτες
-Ψαρόσουπα µε ρύζι, καρότα, πατάτες & σέλινο 250 γρ. ψάρι – 300 γρ. σούπα
-Βακαλάος αλίπαστος τηγανητός 250 γρµ.
-Σουπιές µε σπανάκι 200γρµ. σουπιές-250γρµ. σπανάκι
-Χταπόδι µε ρύζι ή µακαρονάκι κοφτό 200γρµ. χταπόδι-200γρµ. ζυµαρικό
-Καλαµαράκια µε ρύζι 200γρ. καλαµαράκια–200γρµ. ρύζι
-Καλαµαράκια τηγανητά 250 γρµ.
-Καλαµαράκια τηγανητά µε πατάτες 200γρµ. καλαµαράκια - 150γρµ. πατάτες
14.ΓΛΥΚΑ
-Βασιλόπιτα 100 γρµ.
-Κέικ απλό 100 γρµ.
-Κουραµπιέδες 1 τµχ.
-Μελοµακάρονα 1 τµχ.
-Τσουρέκι ατοµικό 100 γραµ.
-Χαλβάς µε σιµιγδάλι (λαδιού) 150 γραµ.
-Κουλουράκια πασχαλινά 2 τµχ.
-Γαλακτοµπούρεκο 100 γρµ. (1 τεµάχιο)
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-Ραβανί 100 γρµ. (1 τεµάχιο)
-Κανταίφι κλασικό 100 γρµ. (1 τεµάχιο)
15.ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ
-Ψωµί 50 γρµ / φέτα
-Ελιές 50 γρµ.
-Σαρδέλες ακέφαλες σε ελαιόλαδο 100 γρµ. (στραγγισµένο)
16.ΤΥΡΙΑ
-Γραβιέρα αλµυρή 50 γρµ.
-Τυρί τριµµένο 30 γρµ.
-Φέτα 50 γρµ.
-Ανθότυρος 50 γρµ.
17.ΦΡΟΥΤΑ
-Αχλάδι 1 τεµάχιο
-Βερίκοκα 3 τεµάχια
-Καρπούζι 500 γρµ.
-Μανταρίνια 2 τεµάχια
-Μήλα golden ή starkin 1 τεµάχιο
-Πεπόνι 300 γρµ.
-Πορτοκάλι 1 τεµάχιο
-Ροδάκινο 1 τεµάχιο
-Σταφύλι σταφίδα 200 γρµ.

Η ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΝΙΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο µέγιστος αριθµός γευµάτων ηµερησίως είναι 8 (οκτώ) :
4 γεύµατα το µεσηµέρι
4 γεύµατα το βράδυ
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