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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ   

Το κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας βρίσκεται στο χωριό Αργυρούπολη, στο 
Ρέθυμνο. Στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο που αποτελείται  από 3 ορόφους 
εμβαδού 95 τμ μέτρων έκαστος, που συνδέονται με εσωτερική σκάλα. 

Στο υπόγειο, βρίσκεται η κουζίνα του Κέντρου, ο εξοπλισμός, τα ψυγεία, η 
κάβα και οι τουαλέτες. 

Το ισόγειο αποτελείται από δύο αίθουσες που συνδέονται μεταξύ τους μέσω 
μικρού αλλά φαρδύ διαδρόμου διαμορφώνοντας έτσι έναν ενιαίο χώρο σε 
σχήμα Π πλήρως λειτουργικό. Στο χώρο είναι τοποθετημένα βιβλιοθήκες, το 
εκθετήριο των τοπικών προϊόντων σε προθήκες περιμετρικά, δύο καναπέδες 
και δύο γραφεία υποδοχής κοινού.  

Στον  πρώτο  όροφο,  βρίσκονται  δυο  ανεξάρτητα  δίχωρα  στούντιο  με 
τουαλέτα, χωρίς έπιπλα και εξοπλισμό. 



2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ  ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΚΡΗΤΙΚΗΣ   
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Ο εξοπλισμός που υπάρχει διαθέσιμος και αχρησιμοποίητος στην κουζίνα του 
Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας, αναφέρεται στο παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Ερμάριο τοίχου 110 εκ. με συρόμενα 
κρύσταλλα

2

2 Ερμάριο με 3 συρτάρια και αμπάρι 1
3 Τραπέζι 190 εκ. με υπερύψωμα 1

4 Κουζίνα αερίου 6 εστιών με ενιαίο 
φούρνο

1

5 Γκριλιέρα αερίου πενταπλή 1
6 Φριτέζα αερίου διπλή 1
7 Πλυντήριο πιάτων με καλάθι 50 Χ 50 1

8
Θάλαμος κατάψυξης με 2 μεγάλες 
πόρτες

1

9 Ψυγείο θάλαμος με 2 μεγάλες πόρτες 1
10 Καρβουνιέρα επιτραπέζια 110 εκ. 1
11 Αποροφητήρας inox 2
12 Λάντζα κλειστή 110 εκ. με 2 γούρνες 1

13
Ερμάριο 140 εκ. από ανοξείδωτη 
λαμαρίνα

1

14
Ερμάριο 110 εκ. από ανοξείδωτη 
λαμαρίνα

1

15
Ψυγείο συντήρηση κρασιών για 260 
φιάλες

2

16
Ψυγείο βιτρίνα αλλαντικών, τυριών ή 
κρεάτων

2

17 Βιτρίνα συντήρησης με 2 πόρτες 1
18 Κατάψυξη τύπου combi 1
19 Ψυγείο μαναβικής 200 εκ. 1
20 Μπαταρία νεροχύτη 2

21 Κατσαρόλα μικρή ανοξείδωτη με 
καπάκι 28*12 εκ. 2

22 Κατσαρόλα μεσαία ανοξείδωτη με 
καπάκι 32*14 εκ. 2

23 Κατσαρόλα μεγάλη ανοξείδωτη με 
καπάκι 40*18 εκ. 2

24 Κατσαρόλα βαθειά ανοξείδωτη με 
καπάκι 28*17 εκ. 2

25 Κατσαρόλα βαθειά ανοξείδωτη με 
καπάκι 32*19 εκ. 2

26 Κατσαρόλα με χέρι ανοξείδωτη 16*11 
εκ. 2

27 Κατσαρόλα με χέρι ανοξείδωτη 24*14 
εκ. 2

28 Καπάκι κατσαρόλας μικρό 
ανοξείδωτο 2

29 Τηγάνι μεσαίο 20 εκ. 2
30 Τηγάνι μεγάλο 32 εκ. 2



31 Σουρωτήρι 2

32 Σύστημα σερβιρίσματος κρασιού με 
το ποτήρι 1

33 Ποτήρι οίνου 50
34 Ποτήρι νερού 50
35 Πιατέλες σερβιρίσματος ξύλινες 5
36 Πιατέλες σερβιρίσματος πορσελάνινες 5
37 Μαχαίρια μικρά 10
38 Μαχαίρια μεσαία 10
39 Δοχεία κρασιού 10
40 Μπουκάλια γυάλινα 14
41 Σφηνοπότηρα 50
42 Σαμπανιέρα 5
43 Πιάτα μικρά ρηχά 80
44 Πιάτα μεσαία ρηχά 80
45 Πιάτα βαθιά 80
46 Κάδος απορριμάτων 2
47 Φιάλη Αερίου (15 Κιλών) 2
48 Ταψί Βαθύ 6
49 Ταψί Ρηχό 6
50 Σουπλά 50
51 Πετσέτες Κρασιού 50
52 Πηρούνια 50
53 Κουτάλια 50
54 Μαχαίρια 50
55 Κουτάλα βαθιά 2
56 Κουτάλα ραγού 2
57 Κουτάλα σάλτσας 2
58 Κουτάλα τρυπητή 2
59 Κουτάλα αράχνη 2
60 Σπάτουλα τρυπητή 3
61 Σπάτουλα σερβιρίσματος 2
62 Πηρούνα 2
63 Κουταλάκια γλυκού 50
64 Κανάτες Κρασιού (1 Lt) 15
65 Σαλατιέρες γυάλινες 10
66 Ψωμιέρες ψάθινες 10
67 Επιφάνειες κοπής 5
68 Επιφάνεια κοπής γυάλινη 1
69 Αποφλοιωτές Λαχανικών 5
70 Βάση μεταλλική για ζεστά σκεύη 2
71 Αυγοδάρτης 2
72 Τιρμπουσόν με πτερύγια 5
73 Πτυελοδοχείο 10
74 Χωνί με φίλτρο 4
75 Φελλοί Σφράγισης (σετ 2 τεμ.) 40



3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΡΚΙΝΙΣΕΙΣ   

Α. Για ερωτήματα όπως:
• Πόσοι μάγειρες;
• Πόσοι εμπειρογνώμονες και από πού;
• Εκτός έδρας προσκεκλημένοι: Πόσοι και από πού; Ποιός θα είναι ο 

ρόλος τους;
• Ειδικοί προσκεκλημένοι: Πόσοι και από πού? Ποιός θα είναι ο ρόλος 

τους;

καλούνται  οι  ίδιοι  οι  ενδιαφερόμενοι  να  απαντήσουν  σε  αυτά  μέσω  της 
τεχνικής προσφοράς τους καθώς οι προτάσεις τους θα αξιολογηθούν. 

Β. Επίσης,  σε  ό,τι  αφορά  στην  ημερίδα  παρουσίασης  του  έργου,  οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσδιορίσουν το προφίλ των εισηγητών κλπ 
μέσω της λογικής του έργου η οποία παρατίθεται αναλυτικότερα: 

«Ημερίδα Παρουσίασης του έργου:

Με τη λήξη της  περιόδου υλοποίησης  του προγράμματος θα διοργανωθεί 

ειδική ημερίδα στην Κρήτη για την παρουσίαση του Έργου. Η ημερίδα θα 

διοργανωθεί παράλληλα με τη Συνάντηση Ολοκλήρωσης του Έργου (από τον 

Επικεφαλής Εταίρο), εξασφαλίζοντας την συμμετοχή των Κύπριων εταίρων 

και μεγιστοποιώντας τα οφέλη από την παρουσίαση των δράσεων. 

Στόχος  της  ημερίδας  θα  είναι  η  παρουσίαση  του  προγράμματος,  των 

περιοχών παρέμβασης, των εταίρων, των δράσεων που αναπτύχθηκαν, των 

δομών  που  δημιουργήθηκαν  καθώς  και  των  αποτελεσμάτων  του 

προγράμματος στην ανάδειξη της Κρήτης και της Κύπρου ως Γαστρονομικοί 

Τουριστικοί Προορισμοί. 

Οι  εταίροι,  συνεργαζόμενοι  φορείς  και  μεμονωμένοι  επιχειρηματίες  θα 

κληθούν  να  παρουσιάσουν  τις  εμπειρίες  τους  από  την  υλοποίηση  του 

προγράμματος  και  την  συμβολή  του  Έργου  στην  ανάπτυξη  υπηρεσιών 

γαστρονομικού τουρισμού και την προώθηση των δύο περιοχών παρέμβασης 

σαν  Γαστρονομικοί Τουριστικοί Προορισμοί. 

Μετά  την  παρουσίαση  του  Έργου,  θα  ακολουθήσει  διάλογος  για  τις 

προοπτικές συνέχισης των πιλοτικών δράσεων του προγράμματος για την 

περεταίρω  αξιοποίηση  των  υποδομών,  τη  διάχυση  της  αποκτηθείσας 



τεχνογνωσίας,  την  ανάπτυξη  του  γαστρονομικού  τουρισμού και  σε  άλλες 

περιοχές, τον εμπλουτισμού και την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας του 

γαστρονομικού τουριστικού προϊόντος και την καθιέρωση των δύο περιοχών 

ως διεθνούς κύρους Γαστρονομικοί Τουριστικοί Προορισμοί. Τελικός στόχος 

της συγκεκριμένης ημερίδας θα είναι η δημιουργία μιας άτυπης τοπικής και 

διακρατικής  συνεργασίας  (partnership)  με  την  εμπλοκή  περισσότερων 

φορέων, για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των δύο περιοχών μέσω 

της  ανάπτυξης  του  γαστρονομικού  τουρισμού  και  της  ανάδειξης  της 

ιδιαίτερης γαστρονομικής τους ταυτότητας ως το νέο ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα».

Γ. Η τακτοποίηση του χώρου των εκδηλώσεων για τα οποία δεσμεύεται ο 
Ανάδοχος αφορά ενέργειες δικές του που απαιτούνται για την οργάνωση, 
την αισθητική και ομαλή διεξαγωγή και υλοποίηση των εκδηλώσεων όπως 
τις  έχει  σχεδιάσει  ο  ίδιος.  Ο  καθαρισμός  και  η  τακτοποίηση  του  χώρου 
αφορούν επίσης ενέργειες από πλευράς Αναδόχου για την αποκατάσταση 
του χώρου αμέσως μετά το πέρας των εκδηλώσεων. 

 


