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Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου   
Ρεθύµνου  
Προϋπολογισµός: 99.824,34 ΕΥΡΩ € (µε ΦΠΑ) 

 

 
 

 Τ ΕΧΝ ΙΚ Ε Σ  ΠΡΟ∆ ΙΑΓ ΡΑΦΕΣ  
 
 Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου  Ρεθύµνου 

 
Καλύπτει την καθηµερινή σίτιση των εγγεγραµµένων µαθητών του Μουσικού 
Σχολείου  Ρεθύµνου µε ένα πλήρες µεσηµβρινό γεύµα το οποίο θα περιλαµβάνει 
σαλάτα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο, σύµφωνα µε το κάτωθι προτεινόµενο 
ενδεικτικό εναλλασσόµενο πρόγραµµα. Στην προµήθεια περιλαµβάνεται η 
συσκευασία, µεταφορά του φαγητού καθώς και η διανοµή του στους µαθητές 
του Σχολείου, από το προσωπικό του προµηθευτή.  
 

 
     ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 
              ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ   [ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟ] 
 
                    1η  ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α                                                       2η  ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
∆ΕΥΤΕΡΑ      -  Μακαρόνια µε σάλτσα ντοµάτας                          -  Μακαρόνια µε κρέµα γάλακτος   
                      -  Τυρί τριµµένο                                                        -  Τυρί τριµµένο  
                      -  Σαλάτα εποχής                                                     -  Σαλάτα εποχής. 
                      -  Φρούτο εποχής.                                                   -  Φρούτο εποχής. 
                      -  Ψωµί.                                                                    - Ψωµί.                                                                                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΤΡΙΤΗ :          -  Μπιφτέκι µε ριζότο και ανάµεικτα λαχανικά          - Σουτζουκάκια µε πουρέ  
                      -  Σαλάτα εποχής.                        - Σαλάτα εποχής. 
                      -  Φρούτο εποχής.                                                     - Φρούτο εποχής. 
                      -  Ψωµί.                                     - Ψωµί.     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
ΤΕΤΑΡΤΗ  :   - Πίτσα µε λευκό τυρί, ντοµάτα, πιπεριά ,               - Γεµιστά - γιαούρτι 
                       - Κρεµµύδι , µανιτάρια , ελιές .                               - Σαλάτα εποχής  
                       -  Φρούτο  εποχής.                                                 -  Ζελέ              
                       -  Ψωµί.                                                                  -  Ψωµί.                                                                 
                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
ΠΕΜΠΤΗ :     - Ψάρι φούρνου µε πατάτες λεµονάτες                - Φιλέτο ψαριού πανέ µε λαχανικά 
ατµού                
                      - Σαλάτα εποχής ή βραστά χόρτα          ( πατάτα – καρότο – µπρόκολο )                     
                      - Φρούτο εποχής.                                                 -  Φρούτο εποχής. 
                      - Ψωµί.                                                                  -  Ψωµί. 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : - Φακές                                                             - Φασόλια γίγαντες πλακί 
                         - Λευκό τυρί                                                      - Λευκό τυρί  
                         - Σαλάτα εποχής                               - Σαλάτα εποχής . 
                         - Κέικ .                               - Φρούτο εποχής  

    - Ψωµί.                                                              - Ψωµί. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------    
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στα παραπάνω γεύµατα να χρησιµοποιείται κρητικό ελαιόλαδο . 

 
 

 
 
Το τελικό εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται σε συνεργασία του προµηθευτή 
µε την ∆ιεύθυνση του Σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόµενη 
εβδοµάδα. Η ∆ιεύθυνση του Σχολείου αναρτά σε καθορισµένο µέρος το 
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα σίτισης για να λάβουν γνώση οι µαθητές του Σχολείου. 
Επίσης ένα αντίγραφο στέλνεται στον Προϊστάµενο της αντίστοιχης ∆ιεύθυνσης 
Εκπαίδευσης. 
Η ηµερήσια αποζηµίωση του αναδόχου θα ανέρχεται από τον αριθµό των 
ηµερησίως δηλωθέντων µαθητών από τον ∆ιευθυντή του Σχολείου επί της αξίας 
του ηµερήσιου συσσιτίου ανά µαθητή. 
Σε περίπτωση ηµερήσιας εκδροµής του σχολείου ή κάποιας εκδήλωσης την 
περίοδο των εορτών (Χριστούγεννα – Πάσχα) θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα το προγραµµατισµένο ηµερήσιο γεύµα να αντικαθίσταται από 
σάντουιτς (τυρί – γαλοπούλα βραστή) ή κάποιο µπουφέ ανάλογα, πάντα σε 
συνεργασία του προµηθευτή µε την ∆ιεύθυνση του Σχολείου.  
Η ∆ιεύθυνση του Σχολείου διατηρεί το δικαίωµα της αναστολής της σίτισης σε 
ηµέρες αργιών, εορτών, κ.λ.π., ή όποτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η 
σίτιση των µαθητών λόγω µειωµένου ωραρίου (όπως σε περιόδους εξετάσεων, 
εκδροµών, κ.ά.). 
Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης των µαθητών, πάντα 
όµως σε συνεννόηση µε τον προµηθευτή, καθώς και διαφοροποίηση του 
γεύµατος χωρίς να αλλάζουν οι πρώτες ύλες. 
Τυχόν αλλαγές στο µενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην 
αγορά µπορούν να γίνουν µετά από έγκριση του ∆ιευθυντή του Σχολείου, µε την 
προϋπόθεση ότι το νέο µενού είναι ισάξιο ποιότητας. 
 
 
Ποιότητα ειδών διατροφής 
Α) Τα τρόφιµα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται 
τα γεύµατα (κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά τους, θα είναι Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και θα 
πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίµων και ποτών καθώς και τις 
υγειονοµικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. 
Επιπλέον δε θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτοµατοποιητές, 
σταθεροποιητές, χρωστικές κ.τ.λ. (Ε)) που χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, 
επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. 
Β) Τα όρια βάρους των µερίδων και η ποιότητα τους θα είναι σύµφωνα µε αυτά 
που καθορίζονται από την Αγορανοµική ∆ιάταξη 7/2009 και ισχύουν. Κατά την 
παρασκευή των γευµάτων να χρησιµοποιείται  ελαιόλαδο. ∆εν θα 
χρησιµοποιούνται πατάτες συντηρηµένες. Τα κρέατα και τα πουλερικά που θα 



 

χρησιµοποιούνται θα είναι νωπά, απολιπασµένα και αποστεωµένα. Τα ψάρια να 
είναι πρόσφατης κατάψυξης. Το ψωµί να είναι ολικής αλέσεως. Οι σαλάτες να 
είναι εποχής (λάχανο και καρότο το χειµώνα και µαρούλι-ντοµάτα τους  λοιπούς 
µήνες). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους 
µαγειρέµατος  χωρίς να αλλάζουν οι πρώτες ύλες. 
Γ) Το ηµερήσιο γεύµα θα στεγανοποιείται σε κατάλληλες αλουµινένιες 
συσκευασίες (κύριο πιάτο) και θα συνοδεύεται από χαρτοπετσέτες και 
κατάλληλα πλαστικά πιρούνια ή κουτάλια -κατά περίπτωση- καθώς και µαχαίρια 
(χωρίς προεξοχές και ανωµαλίες). Τα παραπάνω θα είναι µίας χρήσεως. 
Επίσης, θα διανέµεται ζεστό (µεταφορά σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό 
θερµοθαλάµους, θερµοµπόξ) και θα οµαδοποιείται ανάλογα µε τον αριθµό των 
παιδιών σε κάθε τάξη. 
∆)  Η µεταφορά των µερίδων, µε φροντίδα του προµηθευτή, θα πρέπει να 
πληρεί τους όρους: 
• Προφύλαξης 
• Καθαριότητας 
• Κατάλληλου χρόνου άφιξης στο σχολείο κάθε εργάσιµη ηµέρα, που θα 
καθοριστεί από τη ∆ιεύθυνση του σχολείου. 
Ε) Σε τακτικά χρονικά διαστήµατα θα ασκείται Υγειονοµικός έλεγχος προκειµένου 
να διαπιστώσει και εξασφαλίσει την ποιότητα των παραδοθέντων προϊόντων. 
Επίσης η υπηρεσία του ∆ήµου ή η ∆ιεύθυνση του Σχολείου έχει το δικαίωµα να 
ζητήσει οποτεδήποτε κρίνει, επιπλέον µερίδα γεύµατος (για έλεγχο της 
ποσότητας και ποιότητας), ενηµερώνοντας το µειοδότη το πρωί της 
συγκεκριµένης ηµέρας. 
 ΣΤ) Όσοι προετοιµάζουν, µεταφέρουν και σερβίρουν το φαγητό στους µαθητές 
θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό υγείας. 
 

                                           
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

ΡΕΘΥΜΝΟ 13-7-2012 
 
 
 

Γ. ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗΣ 
 ∆/ΝΤΗΣ 

 
 
  

 
Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε 

ΡΕΘΥΜΝΟ 
 
 
 

                               Ε.  ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗΣ 
                             

 

 
 


