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«ΑΣΔΡΙΑ» ΑΚΣΗ ΜΑΡΑΘΙΟΤ ΣΟΤ ΠΒΚ 
(ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 9/2020) 

 
Άρθρο 1 

Ανηικείμενο ύμβαζης 
 

 1. Αληηθείκελν ησλ εηδηθώλ όξσλ είλαη ε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε  
ηνπ παξαξηήκαηνο Λέζρεο Αμθώλ «Αζηέξηα» Αθηήο Μαξαζίνπ ΠΒΚ. Οη 
πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζα είλαη : 
 

α. Ζ πξνκήζεηα, παξαζθεπή θαη δηάζεζε ησλ πξντόλησλ θαη 
εηδώλ εζηηαηνξίνπ - θπιηθείνπ όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ Πξνζζήθε «1/Α» 
 
  β. Ο αλάδνρνο ζα εκπνξεύεηαη όια ηα πξντόληα όπσο απηά 
αλαθέξνληαη ζηελ Πξνζζήθε «1/Α»  θαη κε δέζκεπζε ηηκώλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα  
είδε πνπ νξίδνληαη ζε απηήλ. (Οη ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη είλαη κε ΦΠΑ). 
 

γ. Ο αλάδνρνο δύλαηαη λα επεθηαζεί θαη ζηε δηάζεζε επηπιένλ 
εηδώλ-εδεζκάησλ κεηά από έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ γηα ην είδνο θαη ηελ ηηκή ησλ 
εδεζκάησλ. 

 
  δ. Ζ θαζαξηόηεηα θαη επηαμία όισλ ησλ ρώξσλ (ηξαπέδηα – 
θαζίζκαηα – ηνπαιέηεο – απνζήθεο – απνδπηήξηα - ρώξνη παξαζθεπήο θαη 
δηάζεζεο εδεζκάησλ - θαζαξηζκόο / αδηαβξνρνπνίεζε ηνπ παηώκαηνο (deck) ηεο 
ηξαπεδαξίαο – ρξεζηκνπνηνύκελνο ρώξνο ηεο Αθηήο επ΄ σθειεία ΠΒΚ – ρώξνο 
ζηάζκεπζεο νρεκάησλ). 
 
  ε. Ζ δηάζεζε ησλ πξντόλησλ – εηδώλ εζηηαηνξίνπ - θπιηθείνπ ζα 
γίλεηαη ζηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ηνπ ρώξνπ θαζώο θαη ζηε πιάδ, κε πξνζσπηθό ηνπ 
αλαδόρνπ.  
 

2. Ο Αλάδνρνο ζην πιαίζην ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ παξαξηήκαηνο 
Λέζρεο Αμθώλ «Αζηέξηα» Αθηήο Μαξαζίνπ ΠΒΚ, ζα θαηαβάιεη εηήζην  κίζζσκα κε 
ηελ ππνρξέσζε λα είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία από 01 Μαΐνπ έσο 30 Οθη. Γηα ηνλ 
κήλα Ννέκβξην ζα παξακείλεη αλνηθηόο, κόλν θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ θαη έγθξηζεο 
από ην ΠΒΚ θαη γηα όζν δηάζηεκα απαηηείηαη, πξνο ηθαλνπνίεζε θηινμελνύκελσλ 
κνλάδσλ. 
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3. Σν αλσηέξσ εηήζην κίζζσκα, ζα πξνθύςεη κεηά από δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία. Ωο ειάρηζην εηήζην κίζζσκα θαζνξίδεηαη ην πνζό ησλ 25.000,00 €, ην 
νπνίν  ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά (ζε 5 ηζόπνζεο δόζεηο) ζην ηέινο θάζε κήλα ηεο 
ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ ζην Σκήκα Δηζπξάμεσλ Πιεξσκώλ (ΣΔΠ) ηνπ ΠΒΚ/ΚΟΤ 
έλαληη δηπιόηππνπ απνδείμεσο (ΓΟΗ 20). 

 
4. Πεξαηηέξσ ζεκεηώλεηαη όηη ηπρόλ ππέξβαζε ησλ θαηαλαιώζεσλ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη λεξνύ γηα ην 2020, πνπ μεπεξλνύλ ηηο θαηακεηξεκέλεο 
ρξεώζεηο ησλ 12.000 επξώ θαη 3.500 επξώ, πνπ έρνπλ αλέξζεη γηα ην 2018 
αληίζηνηρα, ζα επηβαξύλνπλ απηεπαγγέιησο ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξνζηίζεληαη ζην 
κίζζσκα ηεο επόκελεο ρξνληάο (ζε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηεο ππόςε ζύκβαζεο) 
κε ηαπηόρξνλε ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ πξνο ελεκέξσζε ηνπ. 

Κάζε ρξόλν ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο ζα επεξεάδεηαη από ηηο 
αληίζηνηρεο ρξεώζεηο (ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη λεξνύ) κε έηνο αλαθνξάο ην 
2018. 

εκεηώλεηαη όηη δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζε πεξίπησζε εμνηθνλόκεζεο λα 
ππνπέζεη ην κίζζσκα πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην 2020.  

 
Άρθρο 2 

Γικαιολογηηικά 
 

ηνλ θάθειν ζπκκεηνρήο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Α», άξζξν 
4, επί ποινή αποκλειζμού, ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη θαη ηα παξαθάησ: 

 

  1. Τπεύζπλε Γήισζε όηη ζα ηεξεί όινπο ηνπο πγεηνλνκηθνύο θαλόλεο 

ζηελ επηρείξεζε ηνπ. (ε παξαπάλσ δήισζε λα είλαη επίζεκα επηθπξσκέλε). 

 
2. Πηζηνπνηεηηθό ISO 22.000:2005. Δπηπιένλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη 

λα εληάμεη ην εζηηαηόξην Αθηήο Μαξαζίνπ ζην πηζηνπνηεηηθό ηνπ, εληόο ελόο κήλα 
από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 
3. Δπηπιένλ δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απαηηεζνύλ από ηε Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνπο γεληθνύο όξνπο. 
 

Άρθρο 3 
Υαρακηηριζηικά 

 
Γενικά ταρακηηριζηικά 
   

Ο αλάδνρνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνκεζεύεηαη ηηο πξώηεο ύιεο από ηνπο 
πξνκεζεπηέο ηεο Λέζρεο Αμησκαηηθώλ κε ρξήζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ 
ππνγξαθεί ήδε κε απηνύο από ην ΠΒΚ, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηόηεηα θαη ε 
ρακειή ηηκή δηάζεζεο. 

 
Διδικά ταρακηηριζηικά 
 
 1. Οη πξώηεο ύιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζα πξέπεη λα θαιύπηνπλ 
ηα δηεζλώο απνδεθηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπληειεζηέο πνηόηεηαο ηξνθίκσλ όπσο 
απηά θαζνξίδνληαη ζηα δηεζλή πξόηππα, ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο θαη ηελ Διιεληθή 
λνκνζεζία. 
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2. Δπί ηνπ ηξόπνπ παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ ζα εθαξκόδνληαη 

επαθξηβώο νη δηεζλώο παξαδεδεγκέλνη όξνη θαζνξηδόκελνη από ηνπο νδεγνύο 
πγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ. 

 3. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαιύπηεη πάληνηε ηηο αλάγθεο 
ηνπ ΠΒΚ ζηα δηαηηκεκέλα είδε ηεο Πξνζζήθεο «1/Α». 

 4. Σν ΠΒΚ ζεσξεί όηη ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ αθνύ 
έρεη ήδε κειεηήζεη ηε θύζε ηεο εξγαζίαο, ηηο γεληθέο εηδηθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο, 
θπξίσο ζε όηη αθνξά ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά δηάζεζε, απνζήθεπζε θαη 
δηαρείξηζε ηξνθίκσλ, πιηθώλ θαη ινηπώλ ρξεησδώλ, ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ, ηα κέζα θαη επθνιίεο (απηά πνπ απαηηνύληαη πξηλ από 
ηελ έλαξμε, αιιά θαη θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα πνπ ζα ηζρύεη ε ζύκβαζε), όπσο 
επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ θαηά 
νπνηαδήπνηε ηξόπν ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαη ηε ζύκβαζε πνπ ζα 
ζπλαθζεί. Σπρόλ παξάιεηςε ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ επί ησλ αλσηέξσ, δελ 
ζηνηρεηνζεηεί θαη΄ ειάρηζηνλ αηηηνινγία γηα νπνηαδήπνηε κεηέπεηηα  παξεξκελεία ή 
κε εθπιήξσζε ησλ όξσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα 
δηαθήξπμε. 

  
Άρθρο 4 

Διδικοί περιοριζμοί 
 

1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, ππνβνιήο ζην ΠΒΚ ζε 
κεληαία βάζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο (εζόδσλ – εμόδσλ – 
απόδνζεο ΦΠΑ, θιπ) εληόο ηνπ επόκελνπ κήλα. 

 
2. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηήζεη δηθή ηνπ ηακεηαθή κεραλή 

ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη δεισζεί ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ θαη λα πξνζθνκίδεη ην 
ζύλνιν ησλ Ε θάζε κήλα ζην ΠΒΚ εληόο ηνπ επόκελνπ κήλα.  

 
3. Ζ κεηαθνξά ησλ πξνκεζεηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ 

ζην Μαξάζη ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Αλαδόρνπ. Ζ 
εθθόξησζε θαη απνζήθεπζε ησλ πξνκεζεηώλ ζα γίλεηαη κε επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ. 

 
 4. Σν πξνζσπηθό ηνπ αλάδνρνπ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη από ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη λα γλσξίδεη ζε πνιύ ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηελ ειιεληθή 
γιώζζα θαη ηελ Αγγιηθή ζε επίπεδν εξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε θαη γηα ιόγνπο 
αζθαιείαο ην πξνηεηλόκελν γηα εξγαζία πξνζσπηθό ηνπ αλάδνρνπ εγθξίλεηαη από 
ην ΠΒΚ. 

 5. Σν πξνζσπηθό ηνπ Αλάδνρνπ απαηηείηαη κε επζύλε ηνπ λα είλαη 
αζθαιηζκέλν θαη ε πξόζιεςή ηνπ θαη εξγαζία ηνπ λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο 
ειιεληθνύο λόκνπο πεξί εξγαζίαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη ζην ΠΒΚ 
όια ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηεζνύλ θαη πνπ αθνξνύλ ηνπο απαζρνινύκελνπο 
από απηόλ.  
 
 6. Όια ηα κέηξα πνπ αθνξνύλ ηελ επηινγή, πξόζιεςε, κεηαθνξά, 
πιεξσκή, αζθάιεηα, πγεία, πεξίζαιςε, ηξνθνδνζία θαη ζηέγαζε ησλ 
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εξγαδνκέλσλ ππόθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο  ή 
δηαηάμεσλ ησλ Σνπηθώλ Αξρώλ θαη κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ από ην ΠΒΚ αλά πάζα 
ζηηγκή αλ θξηζεί απαξαίηεην. 
 

 7. Ο Αλάδνρνο δειώλεη θαη εγγπάηαη όηη όιν ην πξνζσπηθό πνπ ζα 
απαζρνιήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο είλαη έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν, 
δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο άδεηεο εξγαζίαο θαη είλαη εμνπιηζκέλν κε ηα θαηάιιεια 
κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο όπνπ θαη όηαλ απηό απαηηείηαη.  
 
 8. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ηδία λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ πνιηηηθή 
Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαζώο θαη κε ηνπο πθηζηακέλνπο 
θαη κειινληηθνύο λόκνπο, δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνύο ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο θαη 
ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα Δξγαζίαο. 
 

 9. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ 
απαηηείηαη ώζηε λα εμαζθαιίδνληαη ην πξνζσπηθό ηνπ θαη νη ηξίηνη, πνπ 
παξεπξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηνπ, από θάζε θίλδπλν πνπ κπνξεί λα 
απεηιήζεη ηελ πγεία ή ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηόηεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 
ηεο εξγαζίαο ηνπο. Θα είλαη ππεύζπλνο γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα, δεκηά ή 
απώιεηα ζε ηξίηνπο ιόγσ ακειείαο ή δόινπ απηνύ ή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θαη ζα 
πξέπεη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκηά πνπ πξνθάιεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ζε 
ηξίηνπο ιόγσ ησλ πην πάλσ αλαθεξνκέλσλ αηηηώλ. 
 
 10.   ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη 
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ηε δήισζε απηνύ ζηηο ζρεηηθέο Αξρέο θαη ζα 
πξέπεη λα ελεκεξώζεη άκεζα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 

 11. Ζ επίδεημε ζηξαηησηηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ 
πνπ ζα ππνδειώλεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ πειάηε θαη ζα ηνλ θαζηζηά δηθαηνύρν ρξήζεο 
ηνπ θπιηθείνπ ζα πξνεγείηαη πάνηα πξηλ από ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε από 
ηνλ Αλάδνρν. Καη΄ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ εζηηαηνξίνπ ζε 
δηαθεθξηκέλνπο πνιίηεο ησλ Υαλίσλ, θαηόπηλ έγθξηζεο ηεο Γθζεο ηνπ ΠΒΚ. 
 
       12. Ο Αλάδνρνο απαγνξεύεηαη κε πνηλή έθπησζεο λα: 
 
  α. Δγθαηαζηήζεη ή επηηξέςεη ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηπρεξώλ 
παηγλίσλ ή ζπζθεπώλ παληόο ηύπνπ (ραξηηά, slot machines,παίγληα ηύπνπ θαδίλν 
θηι). 
 

β. Πσιεί εκπνξεύκαηα πάζεο θύζεσο θαη γεληθώο πιηθά, είδε 
θαπλνύ, ηζηγάξα, ηνπξηζηηθά, θαιιηηερληθά είδε, ξνπρηζκό γεληθά, ηνμηθέο νπζίεο, 
λαξθσηηθά πάζεο θύζεσο θ.ι.π. 
 

γ. Να παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν 
ή θνξέα πιελ ηνπ πξνζσπηθό ηνπ ΠΒΚ θαη ζηνπο ινηπνύο δηθαηνύκελνπο, 
ζύκθσλα κε ηελ Μ.Γ 8-1/2017 θαη παξ.4 ηα ηνπ παξόληνο.  
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Άρθρο 5 
Τγειονομικός και ποιοηικός έλεγτος 

 
1. Σα παξαιακβαλόκελα πξντόληα ζα πθίζηαληαη πεξηνδηθά 

πγεηνλνκηθό θαη πνηνηηθό έιεγρν, όπσο απηόο θαζνξίδεηαη από ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία, από θηελίαηξν ηεο Τπεξεζίαο, παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ ή λνκίκνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο: 

 
α. Με καθξνζθνπηθή – νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε. 

 
β. Με έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπο. 

 
γ. Με εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. 

 
 2. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεζκεύζεη κεηά από ηνλ  ππόςε 
πγεηνλνκηθό έιεγρν, δηακέζνπ αξκόδηαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Παξαιαβήο 
Σξνθίκσλ, νιόθιεξε ηε πνζόηεηα ή κέξνο ησλ πξντόλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παξαιαβήο ηνπο ή ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, εθόζνλ δελ πιεξνύλ ηηο 
πξνβιεπόκελεο Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη δελ είλαη ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα 
ζηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο.  
 

3. Γείγκαηα ιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην  Σκήκα 8 
ηνπ .Κ. 422-10, κε ηελ άθημε ηνπ πξντόληνο, παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ 
λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ν νπνίνο θαη πξνζππνγξάθεη ην ζρεηηθό Γειηίν 
Γεηγκαηνιεςίαο. ε πεξίπησζε κε ππάξμεσο εμνπζηνδνηεκέλνπ  εθπξνζώπνπ ηα 
δείγκαηα παξαιακβάλνληαη παξνπζία ηνπ κεηαθνξέα ή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 
πξνκεζεπηή πνπ παξαδίδεη ηα εκπνξεύκαηα θαη νπδεκία έλζηαζε γίλεηαη 
απνδεθηή. Σα δείγκαηα απνζηέιινληαη αξκνδίσο γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. 

 
 4. Σν θόζηνο ησλ εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. Σα 
απνηειέζκαηα θνηλνπνηνύληαη από ηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα (Υεκείν ηξαηνύ), 
κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ απηώλ. Οκνίσο ην θόζηνο εθηέιεζεο απηώλ ζε 
άιινπο πξνβιεπόκελνπο θνξείο, ζα βαξύλεη επίζεο ηνλ Αλάδνρν. 
 
       5. Ζ ζπζθεπαζία ησλ πξντόλησλ ζα είλαη απηή πνπ πξνβιέπεηαη από 
ηνλ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ (ΚΣΠ), ρσξίο ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 
 
      6. Λνηπά όπσο θαζνξίδνληαη από ηνλ Κ.Σ.Π. θαη ηε ινηπή Δζληθή θαη 
Κνηλνηηθή λνκνζεζία. 
 

7. Σα ηξόθηκα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα ζε όια ηα ζηάδηα 
θύιαμεο -πξνεηνηκαζίαο- παξαζθεπήο- παξάδνζεο από έληνκα, ηξσθηηθά θιπ . 

 
8. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ 

όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ. 

 

9. Σν πξνζσπηθό ηεο επηρεηξήζεσο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ παξαγσγή, 
άκεζα ή έκκεζα, πξέπεη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο ζε ό,ηη 
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αθνξά ζηελ αηνκηθή πγηεηλή, ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ αζθαιή 
δηαθίλεζε απηώλ. 

 
10. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζην 

ΠΒΚ ηνπο εθάζηνηε πξνκεζεπηέο ηνπ. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνύλ 
όηη ηεξνύλ δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πγηεηλήο θαη πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ην 
ειιεληθνύο λόκνπο πεξί ηξνθίκσλ. 

 
11. Γηα θάζε άιιν δήηεκα πνπ δελ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ζηελ 

παξνύζα ύκβαζε ζα εθαξκόδνληαη επαθξηβώο ηα πξνβιεπόκελα, από ηνλ 
Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρύνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.    

 
 12.  Ο Ανάδοσορ έσει ςποσπέωζη να ηηπεί πλήπη και απόλςηη 
καθαπιόηηηα και να ζςμμοπθώνεηαι απόλςηα ζηιρ οδηγίερ ηηρ Υγειονομικήρ 
Υπηπεζίαρ ηος Π.Β.Κ., εκείνερ πος αθοπούν ζηην ηάξη και καθαπιόηηηα ηων 
κύπιων σώπων και λοιπών βοηθηηικών σώπων. Δηδηθόηεξα δηεπθξηλίδεηαη όηη ηα 
απαξαίηεηα είδε πνπ ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζηα ηξαπέδηα (ραξηνπεηζέηεο, αιάηη, 
πηπέξη, ιαδόμηδν, θέηζαπ, κνπζηάξδα θιπ) βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν.  

 

 13. Ο Αλάδνρνο δηελεξγεί κέζσ εμεηδηθεπκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο 
εηαηξείαο  ηηο απαηηνύκελεο απεληνκώζεηο θαη δηαδηθαζίεο απνκάθξπλζεο 
επηβιαβώλ δώσλ θαη νπσζδήπνηε ζε ζπρλόηεηα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα 
θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ - θπιηθείνπ. Σεξεί ζην αξρείν ηνπ ηα 
πηζηνπνηεηηθά ησλ δηελεξγνύκελσλ ειέγρσλ θαη ρξεζηκνπνηνπκέλσλ θαξκάθσλ. 
Αλαξηά ζε εκθαλέο ζεκείν ην ηειεπηαίν πηζηνπνηεηηθό εληνκνθηνλίαο – 
κπνθηνλίαο. 

  
Άρθρο 7 

Δμθάνιζη και ζσμπεριθορά προζωπικού 

 

 1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηνπ Π.Β.Κ. γηα ηελ ελ γέλεη θαιή 
εκθάληζε ηνπ ππαγνκέλνπ ζ’ απηόλ πξνζσπηθνύ. 

 

 2. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ιακβάλεη όια ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέηξα 
πξνο απνθπγή θαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή ζπκπεξηθνξάο ε 
νπνία είλαη αληίζεηε κε ηνπο θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο, ηα ρξεζηά ήζε θαη ηε 
δεκόζηα ηάμε. 

 

 3. Σν Π.Β.Κ. δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ άκεζε 
απνπνκπή ησλ απείζαξρσλ, σο  αθαηάιιεισλ πξνο εξγαζία ζηελ επθνιία 
ζέκαηνο ππαιιήισλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζε άκεζε ζπκκόξθσζε ηνπ κε ηηο 
ζρεηηθέο ππνδείμεηο ηνπ Π.Β.Κ., δηαθνξεηηθά  είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο από δόιν ή 
ακέιεηα πξάμεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 
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 4. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί αλεξηεκέλε θαηάζηαζε ηνπ 
πξνζσπηθνύ, ζεσξεκέλε από ην Γξαθείν Δξγαζίαο Υαλίσλ Κξήηεο. Ωο πξνο ηελ 
πγηεηλή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο 
πγεηνλνκηθέο θαη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο. Δπίζεο ην πξνζσπηθό πξέπεη λα έρεη 
ζεσξεκέλα βηβιηάξηα πγείαο από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ Ν. Υαλίσλ κε 
ζπλνδεπηηθέο, πξνβιεπόκελεο από ην λόκν, πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο γηα 
απαζρόιεζε ζε επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

 

 5. Σν πξνζσπηθό ζα ληύλεηαη κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδόρνπ κε 
ηνλ θαηάιιειν θαη νκνηόκνξθν θαηά εηδηθόηεηα ηκαηηζκό θαη ππόδεζε, αλάινγα κε 
ηελ εξγαζία πνπ ν θαζέλαο ζα πξνζθέξεη (θόξκεο εξγαζίαο, ζθνύθνη καγείξσλ 
θ.ι.π.) Ο ηκαηηζκόο ζα είλαη πάληνηε θαζαξόο κε θξνληίδα ηνπ Αλαδόρνπ. 

 

Άρθρο 8 
Ανάρηηζη Πινακίδων 

 

 1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αλαξηήζεη θνζηνινγεκέλν πίλαθα 
εηδώλ, ζεσξεκέλν από ηα αξκόδηα νηθνλνκηθά όξγαλα ζε θεληξηθό ζεκείν ηνπ 
θπιηθείνπ, κε επδηάθξηηεο ηηο ηηκέο ησλ πξνο πώιεζε πξντόλησλ θαη θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ όπνπ αιινύ επηζπκεί (ηξαπεδάθηα – πάγθνπο θ.ι.π.). 

 

 2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αλαξηά πηλαθίδεο ή αλαθνηλώζεηο ζηελ 
ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηώλ ζε ζέκαηα ηάμεσο, 
θαζαξηόηεηαο, απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο, θιπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Π.Β.Κ. 
σο πξνο ην αθξηβέο πεξηερόκελν.  

 

 3. Ο Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα λα αλαξηά θσηνγξαθίεο, εηθόλεο, 
δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θιπ θαηόπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο ηνπ Π.Β.Κ. 

 

Άρθρο 9 
Γεληίο Παραπόνων- Διζηγήζεων 

 

 1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ πειαηώλ εηδηθό δειηίν 
παξαπόλσλ, ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά. 

 2. Σα θαη΄ απηόλ ηνλ ηξόπν ζπκπιεξσκέλα δειηία ζα ηα ξίπηνπλ νη 
ελδηαθεξόκελνη ζε θιεηδσκέλα εηδηθά θηβώηηα από ηα νπνία ζα ηα παξαιακβάλεη 
ην Σκήκα Τπεξεζηώλ Γηακνλήο θαη ίηηζεο (ΣΤΓ) ηνπ Π.Β.Κ., ζα ηα εμεηάδεη θαη 
ζα ηα ζέηεη ππόςε ηεο Γηνηθήζεσο θαη ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηε ιήςε ηπρόλ 
απαηηνπκέλσλ κέηξσλ. 
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Άρθρο 10 
Αποκομιδή Απορριμμάηων 

 

 1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ θαη ηελ 
ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε ρώξν θαηάιιειν. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ 
ππνιεηκκάησλ ηνπ θαγεηνύ απαγνξεύεηαη γηα ιόγνπο  πξνζηαζίαο δεκόζηαο 
πγείαο ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν. 

 2. Σα δηάθνξα ζθεύε πιέλνληαη από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Αλαδόρνπ. 

 3. Σα ηξαπέδηα θαζαξίδνληαη, ζθνππίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη από 
ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Αλαδόρνπ κεηά από θάζε ρξήζε ηνπ ηξαπεδηνύ. 

 4. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δηελεξγνύληαη εξγαζίεο γεληθήο 
θαζαξηόηεηαο ρώξσλ θαη θαζαξηόηεηαο εμνπιηζκνύ. 

 

Άρθρο 11 
Σιμές – Αναθεώρηζη ασηών 

 
Οη ηηκέο ησλ πξνο πώιεζε πξντόλησλ – εηδώλ εζηηαηνξίνπ - θπιηθείνπ, 

θαζνξίδνληαη ζηελ Πξνζζήθε «1/Β». Γηα ηα πξντόληα όπνπ δελ πθίζηαηαη 
δηαηίκεζε, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη έγθαηξα ηηο πξνηεηλόκελεο ηηκέο πξνο 
έγθξηζε από ην ΠΒΚ. Γπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο, όζνλ αθνξά ηελ πξνζζήθε 
εηδώλ θαη δηαθνξνπνίεζε ηηκώλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από γξαπηή ζπκθσλία 
ησλ δπν κεξώλ. 

 
Άρθρο 12 

      Τποτρεώζεις Αναδότοσ 
 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη γηα ηα παξαθάησ : 
 
 1. Να παξέρεη εάλ ηνπ δεηεζεί από ην ΠΒΚ ηδηαίηεξα είδε θαη εδέζκαηα 
θ.ι.π. ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο (εθδειώζεηο ΠΒΚ).  ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα 
γίλεηαη εηδηθή ζπκθσλία σο πξνο ηελ πνηόηεηα, πνζόηεηα θαη ηηκή.  Ζ πιεξσκή ζα 
γίλεηαη από ην ΠΒΚ ή ην πξνζσπηθό ηνπ ΠΒΚ πνπ ζπλάπηεη ηε ζπκθσλία. 
   
 2. Να ελεκεξώλεη ην ΠΒΚ γηα νπνηαδήπνηε εθδήισζε (επίζεκν δείπλν 
ή γεύκα, γελέζιηα θαη πάζεο θύζεσο παξόκνηα γεγνλόηα) από δηθαηνύκελν 
πξνζσπηθό ή Τπεξεζία, πνπ ζα απαζρνιεί πέξαλ ηνπ 50% ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ 
πξνζσπηθνύ. Σν ΠΒΚ ζα δίλεη πάληα ηελ ηειηθή έγθξηζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
νπνηαζδήπνηε εθδήισζεο.  
 
 3. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Λέζρεο ν αλάδνρνο 
νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηθαλνπνηεηηθήο εμππεξέηεζεο ηνπ ΠΒΚ σο 
απαηηείηαη θαη θαη’ ειάρηζην ζα απαζρνιεί  ην παξαθάησ πξνζσπηθό: 
 

α. Γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 
Έλαο (1) κάγεηξαο  
Γύν (2) ζεξβηηόξνη - παξαζθεπαζηέο  
Έλαο (1) ηακίαο – Μπάξκαλ  
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β. Γηα άββαην – Κπξηαθή  – Αξγίεο. 

Έλαο (1) κάγεηξαο  
Σξείο (3) ζεξβηηόξνη - παξαζθεπαζηέο 
Έλαο (1) ηακίαο – Μπάξκαλ  

 
 

Άρθρο 13 

Ώρες Λειηοσργίας Παραρηήμαηος Ακηής Μαραθίοσ 

 1. Οη ειάρηζηεο απαηηνύκελεο ώξεο ιεηηνπξγίαο θαίλνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα: 

 ΜΑΗ-ΗΟΤΝ-ΗΟΤΛ-ΑΤΓ-ΔΠ ΟΚΣ-ΝΟΔ 

Δξγάζηκεο εκέξεο 0900-2300 1100-1900 

Ζκέξεο αξγίαο 0900-2400 1100-2000   

 

 2. Σν Π.Β.Κ. έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηεί ην παξαπάλσ σξάξην, 
γηα ιόγνπο πξνζαξκνγήο ζην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ, γλσξίδνληαο 
ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο λσξίηεξα, ζηνλ Αλάδνρν θάζε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε.  

 
Άρθρο 14 

Παρετόμενες Δσκολίες 
 
 1. Οη επθνιίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο απηόο λα έρεη 
θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε είλαη: 
 
  α. Γίθηπν απνρεηεύζεσο (απνρέηεπζε γεληθά) 
 
  β. Υώξνη (Κπιηθείν Αθηήο Μαξαζίνπ) 
 
  γ. Δμνπιηζκόο ζε εγθαηεζηεκέλα πιηθά, έπηπια θαη ζθεύε πνπ 
ζα ρξεσζνύλ ζηελ Αλάδνρν κε πξσηόθνιιν ρξεώζεσο από ην αξκόδην ηκήκα ηνπ 
Κιάδνπ Τπνζηήξημεο. 
 
  δ. ύλδεζε ΗΝΣΔΡΝΔΣ κε εμνπιηζκό WI-FI.  
 
  ε. Σξηάληα (30) θηάιεο πγξαεξίνπ (ζε εηήζηα βάζε) θαζώο θαη ηα 
απαηηνύκελα θαζαξηζηηθά (απνξξππαληηθά, ζαπνύληα ρεηξόο θιπ) κέρξη ην 
ρξεκαηηθό πνζό ησλ 2.000 €. 
 
 2. Σα πιηθά πνπ ζα παξέρεη ην ΠΒΚ ζηνλ Αλάδνρν, όπσο Πξνζζήθε 
«2». 
 
 3. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθώλ πνπ ζα δηαζέζεη ν 
Αλάδνρνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επθνιίαο, ε ζρεηηθή ιίζηα απηώλ ζα απνηειέζεη ην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο. 
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Άρθρο 15 
Παράδοζη τρηζιμοποιοσμένων τώρων, εγκαηαζηάζεων, 

επίπλων και ζκεσών. 
 
 1. Μεηά ηε ιήμε ή ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο ή ηπρόλ θήξπμε ηνπ Αλαδόρνπ 
εθπηώηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζε ιεηηνπξγία όιεο ηηο 
ζπζθεπέο, ηα ζθεύε θαη νηηδήπνηε άιιν γεληθά αλήθεη ζην Π.Β.Κ.  Σα πιηθά απηά 
αλαγξάθνληαη ζηε Πξνζζήθε «2/Β». 
 
 2. Ζ επζύλε αληηθαηάζηαζεο απνιεζζέλησλ ή θαηαζηξαθέλησλ βαξύλεη 
ηνλ Αλάδνρν. 
 
 3. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ζειήζεη λα παξεπξεζεί ζηελ 
παξάδνζε ησλ παξαπάλσ πιηθώλ ή δελ δερζεί λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθό 
πξσηόθνιιν, ηα είδε παξαιακβάλνληαη κνλνκεξώο από Δπηηξνπή πνπ νξίδεη ην 
Π.Β.Κ, παξηζηακέλνπ θαη εθπξνζώπνπ δηθαζηηθήο ή αζηπλνκηθήο Αξρήο, ν νπνίνο 
ππνγξάθεη ην πξσηόθνιιν ζην νπνίν αλαγξάθνληαη μερσξηζηά ηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ηνπ Αλαδόρνπ πνπ ηπρόλ ζα βξεζνύλ. 
 

Άρθρο 16 
    Ποινικές Ρήηρες 

 
 1. ε πεξηπηώζεηο παξαβάζεσλ ζηελ θαζαξηόηεηα, ηελ πνηόηεηα θαη 
πνζόηεηα ησλ εηδώλ πνπ πξνζθέξνληαη από ηα θπιηθεία θαη γεληθά ζηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ Πξνζσπηθνύ, νη νπνίεο δηαπηζηώλνληαη από ηελ Τπεξεζία, ή κε 
θαηαγγειίεο ηνπ πξνζσπηθνύ θαζώο θαη ζε παξαβάζεηο νπνηνδήπνηε όξνπ 
ζπκθσληώλ ηεο παξνύζεο, ν Γηνηθεηήο ηνπ ΠΒΚ δύλαηαη λα επηβάιεη πξόζηηκν 
από 50€ κέρξη 200€ αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ 
θαζνξίδνληαη παξαθάησ : 
 
  α. Αληηθαλνληθή εκθάληζε εξγαδόκελνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 
Αλαδόρνπ, πξόζηηκν 50€. 
 
  β. Με ηήξεζε θαλόλσλ πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνύ, πξόζηηκν 
200€. 
 
  γ. Γηα θάζε εκέξα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ή κε ηήξεζεο σξαξίνπ, 
πξόζηηκν 200€. 
 
  δ. Μεησκέλε πνζόηεηα κεξίδαο, πξόζηηκν 100€. 
 
  ε. Με παξνρή ησλ γεπκάησλ – εηδώλ κε δεζκεπκέλε ηηκή πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ Πξνζζήθε «1», πξόζηηκν 200€. 
 
         ζη. Καζπζηεξήζεηο εμππεξέηεζεο ησλ εζηηαδόκελσλ, πξόζηηκν 
100€. 
 
  δ. Παξάβαζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο πεξί κε εθδόζεσλ 
θνξνινγηθώλ απνδείμεσλ, πξόζηηκν 200€. 
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  ε. Δμππεξέηεζε κε δηθαηνύκελνπ πξνζσπηθνύ, πξόζηηκν 200€. 
 

          ζ. Οπνηαδήπνηε άιιε παξάβαζε κε ηεξήζεσο ζπκβαηηθώλ ηνπ 
ππνρξεώζεσλ, πξόζηηκν 100€. 
 
 2. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο (επαλάιεςεο ηνπ ίδηνπ παξαπηώκαηνο) 
ην ΠΒΚ έρεη δπλαηόηεηα λ’ απμάλεη ηα επηβαιιόκελα πξόζηηκα ζην δηπιάζην ησλ 
αλσηέξσ θαζνξηδόκελσλ αλά πεξίπησζε. 
 
 3. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ, ν Αλάδνρνο δύλαηαη 
εληόο 5λζεκέξνπ, από ηεο επί απνδείμεη επηδόζεσο ζ’ απηόλ ηεο ζρεηηθήο πεξί 
επηβνιήο πξνζηίκνπ απνθάζεσο, λα ππνβάιιεη θαη’ απηήο έλζηαζε θαη λα δεηάεη 
ηελ παξαπνκπή ηεο ππόζεζεο, γηα θξίζε από ηα ζπκβνύιηα επηιύζεσο 
δηαθσληώλ. 
 
 4. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ ππνβάιεη έλζηαζε κέζα ζε 5λζήκεξε 
πξνζεζκία ή νπνία νξίδεηαη παξαπάλσ, ε απόθαζε γηα ην επηβιεζέλ πξόζηηκν 
θαζίζηαηαη νξηζηηθή θαη εθηειείηαη ρσξίο άιιε δηαηύπσζε δηα παξαθξαηήζεσο ηνπ 
επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ από ην πνζό ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 
 
 5. Σα θαη’ απηό ηνλ ηξόπν επηβαιιόκελα πξόζηηκα, όηαλ θαζίζηαληαη 
νξηζηηθά, πεξηέξρνληαη ζην ΠΒΚ θαη απνηεινύλ δηθό ηνπ έζνδν, θαηαηίζεληαη δε 
ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνύ εληόο 10εκέξνπ από ηεο εηζπξάμεσο. 
 
 6. ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ επηβεβαησκέλσλ παξαβάζεσλ θαη 
εηδηθόηεξα όηαλ απηέο ππεξβνύλ ηηο πέληε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έγγξαθσλ 
ζπζηάζεσλ) αλά έηνο ιεηηνπξγίαο ν Αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο.  
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