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ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚAΙΔ 
ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ – ΔΚΜΔΣΣΑΛΔΤΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ 

«ΑΣΔΡΙΑ» ΑΚΣΗ ΜΑΡΑΘΙΟΤ ΣΟΤ ΠΒΚ 
(ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 1/2019) 

 
Άπθπο 1 

Ανηικείμενο ύμβαζηρ 
 

 1. Αληηθείκελν ησλ εηδηθψλ φξσλ είλαη ε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε  
ηνπ παξαξηήκαηνο Λέζρεο Αμθψλ «Αζηέξηα» Αθηήο Μαξαζίνπ ΠΒΚ. Οη 
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζα είλαη : 
 

α. Ζ πξνκήζεηα, παξαζθεπή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη 
εηδψλ εζηηαηνξίνπ - θπιηθείνπ φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα «Α». 

 
  β. Ο αλάδνρνο ζα εκπνξεχεηαη φια ηα πξντφληα φπσο απηά 
αλαθέξνληαη ζηε Πξνζζήθε «1/Α»  θαη κε δέζκεπζε ηηκψλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα  
είδε πνπ νξίδνληαη ζηελ Πξνζζήθε «1/Α». (Οη ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη είλαη κε 
ΦΠΑ). 
 

γ. Ο αλάδνρνο δχλαηαη λα επεθηαζεί θαη ζηελ δηάζεζε επηπιένλ 
εηδψλ-εδεζκάησλ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ γηα ην είδνο θαη ηελ ηηκή ησλ 
εδεζκάησλ. 

 
  δ. Ζ θαζαξηφηεηα θαη επηαμία φισλ ησλ ρψξσλ (Σξαπέδηα – 
θαζίζκαηα – ηνπαιέηεο – απνζήθεο – απνδπηήξηα - ρψξνη παξαζθεπήο θαη 
δηάζεζεο εδεζκάησλ – θαζαξηζκφο ηεο ηξαπεδαξίαο –ρψξνο ζηάζκεπζεο 
νρεκάησλ). 
 
  ε. Ζ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ – εηδψλ εζηηαηνξίνπ - θπιηθείνπ ζα 
γίλεηαη ζηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ηνπ ρψξνπ, κε πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ.  
 

2. Ο Αλάδνρνο ζην πιαίζην ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ παξαξηήκαηνο 
Λέζρεο Αμθψλ «Αζηέξηα» Αθηήο Μαξαζίνπ ΠΒΚ, ζα θαηαβάιεη εηήζην  κίζζσκα κε 
ηελ ππνρξέσζε λα είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία απφ 01 Μαΐνπ έσο 30 Οθη. Γηα ην 
ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα δχλαηαη λα παξακείλεη αλνηθηφο γηα φζν δηάζηεκα 
απαηηείηαη, πξνο ηθαλνπνίεζε θηινμελνχκελσλ κνλάδσλ ή θαηφπηλ αηηήζεσο απφ 
ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξίζεσο απφ ην ΠΒΚ. 

 
3. Σν αλσηέξσ εηήζην κίζζσκα, ζα πξνθχςεη κεηά απφ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία. Σν εηήζην κίζζσκα  ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά (ζε 5 ηζφπνζεο δφζεηο) 
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ζην ηέινο θάζε κήλα (απφ Μάην έσο επηέκβξην) ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ ζην 
Σκήκα Δηζπξάμεσλ Πιεξσκψλ (ΣΔΠ) ηνπ ΠΒΚ/ΚΟΤ έλαληη δηπιφηππνπ 
απνδείμεσο (ΓΟΗ 20). 

 
4. Πεξαηηέξσ ζεκεηψλεηαη φηη ηπρφλ ππέξβαζε ησλ θαηαλαιψζεσλ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ γηα ην 2019, πνπ μεπεξλνχλ ηηο θαηακεηξεκέλεο 
ρξεψζεηο ησλ 9.000 επξψ θαη 3.000 επξψ, πνπ έρνπλ αλέξζεη γηα ην 2018 
αληίζηνηρα, ζα επηβαξχλνπλ απηεπαγγέιησο ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξνζηίζεληαη ζην 
κίζζσκα ηεο επφκελεο ρξνληάο (ζε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηεο ππφςε ζχκβαζεο) 
κε ηαπηφρξνλε ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ελεκέξσζε ηνπ. 

Κάζε ρξφλν ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο ζα επεξεάδεηαη απφ ηηο 
αληίζηνηρεο ρξεψζεηο (ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ) κε έηνο αλαθνξάο ην 
2018. 

εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζε πεξίπησζε εμνηθνλφκεζεο λα 
ππνπέζεη ην κίζζσκα πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην 2019.  

 
Άπθπο 2 

Γικαιολογηηικά 
 

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

 

  α. Τπεύθςνη δήλωζη: Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο ην Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο 
(Πξνζζήθε «2/Α»),  ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 75 ηνπ Ν.4412/2016, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζα 
ηεξεί φινπο ηνπο πγεηνλνκηθνχο θαλφλεο ζηελ επηρείξεζε ηνπ. 

 
β. Πηζηνπνηεηηθφ ISO 22000 ή HACCP. 

 
γ. Δπηπιένλ δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηνπο γεληθνχο φξνπο. 
 

Άπθπο 3 
Υαπακηηπιζηικά 

 
Γενικά σαπακηηπιζηικά 
   

Ο αλάδνρνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνκεζεχεηαη ηηο πξψηεο χιεο απφ ηνπο 
πξνκεζεπηέο ηεο Λέζρεο Αμησκαηηθψλ κε ρξήζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ 
ππνγξαθεί ήδε κε απηνχο απφ ην ΠΒΚ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα θαη ε 
ρακειή ηηκή δηάζεζεο. 

 
Διδικά σαπακηηπιζηικά 
 
 1. Οη πξψηεο χιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα είλαη Α΄πνηφηεηαο. 

2. Δπί ηνπ ηξφπνπ παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ ζα εθαξκφδνληαη 
επαθξηβψο νη δηεζλψο παξαδεδεγκέλνη φξνη θαζνξηδφκελνη απφ ηνπο νδεγνχο 
πγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ. 
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 3. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαιχπηεη πάληνηε ηηο αλάγθεο 
ηνπ ΠΒΚ ζηα δηαηηκεκέλα είδε ηεο Πξνζζήθεο «1/Α». 

 4. Σν ΠΒΚ ζεσξεί φηη ν  αλάδνρνο ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ αθνχ 
έρεη ήδε κειεηήζεη ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, ηηο γεληθέο εηδηθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο, 
θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά δηάζεζε, απνζήθεπζε θαη 
δηαρείξηζε ηξνθίκσλ, πιηθψλ θαη ινηπψλ ρξεησδψλ, ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, ηα κέζα θαη επθνιίεο (απηά πνπ απαηηνχληαη πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε, αιιά θαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα πνπ ζα ηζρχεη ε ζχκβαζε), φπσο 
επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ θαηά 
νπνηαδήπνηε ηξφπν ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαη ηε ζχκβαζε πνπ ζα 
ζπλαθζεί. Σπρφλ παξάιεηςε ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ επί ησλ αλσηέξσ, δελ 
ζηνηρεηνζεηεί θαη΄ ειάρηζηνλ αηηηνινγία γηα νπνηαδήπνηε κεηέπεηηα  παξεξκελεία ή 
κε εθπιήξσζε ησλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. 

  
Άπθπο 4 

Διδικοί πεπιοπιζμοί 
 

1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, ππνβνιήο ζην ΠΒΚ ζε 
κεληαία βάζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο (εζφδσλ – εμφδσλ – 
απφδνζεο ΦΠΑ, θιπ) εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα. 

 
2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη δηθή ηνπ ηακεηαθή κεραλή 

ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη δεισζεί ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ θαη λα πξνζθνκίδεη ην 
ζχλνιν ησλ Ε θάζε κήλα ζην ΠΒΚ εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα.  

 
3. Ζ κεηαθνξά ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ 

ζην Μαξάζη ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ 
εθθφξησζε θαη απνζήθεπζε ησλ πξνκεζεηψλ ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
 4. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ 
Δπξσπατθή έλσζε θαη λα γλσξίδεη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ ειιεληθή 
γιψζζα θαη ηελ Αγγιηθή ζε επίπεδν εξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε θαη γηα ιφγνπο 
αζθαιείαο ην πξνηεηλφκελν γηα εξγαζία πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ εγθξίλεηαη απφ 
ην ΠΒΚ. 

 5. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλάδνρνπ απαηηείηαη κε επζχλε ηνπ λα είλαη 
αζθαιηζκέλν θαη ε πξφζιεςή ηνπ θαη εξγαζία ηνπ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ειιεληθνχο λφκνπο πεξί εξγαζίαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ζην ΠΒΚ 
φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ θαη πνπ αθνξνχλ ηνπο απαζρνινχκελνπο 
απφ απηφλ.  
 
 6. Όια ηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή, πξφζιεςε, κεηαθνξά, 
πιεξσκή, αζθάιεηα, πγεία, πεξίζαιςε, ηξνθνδνζία θαη ζηέγαζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο  θαη 
δηαηάμεσλ ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ θαη κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ην ΠΒΚ αλά πάζα 
ζηηγκή αλ θξηζεί απαξαίηεην. 
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 7. Ο Αλάδνρνο δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
απαζρνιήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο είλαη έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν, 
δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο άδεηεο εξγαζίαο θαη είλαη εμνπιηζκέλν κε ηα θαηάιιεια 
κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο φπνπ θαη φηαλ απηφ απαηηείηαη.  
 
 8. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πνιηηηθή Τγείαο θαη 
Αζθάιεηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαζψο θαη κε ηνπο πθηζηακέλνπο θαη 
κειινληηθνχο λφκνπο, δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο θαη ηνπ 
Διιεληθνχ Κξάηνπο γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα Δξγαζίαο. 
 

 9. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ 
απαηηείηαη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη νη ηξίηνη, πνπ 
παξεπξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ, απφ θάζε θίλδπλν πνπ κπνξεί λα 
απεηιήζεη ηελ πγεία ή ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 
ηεο εξγαζίαο ηνπο. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα, δεκηά ή 
απψιεηα ζε ηξίηνπο ιφγσ ακειείαο ή δφινπ απηνχ ή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θαη ζα 
πξέπεη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκηά πνπ πξνθάιεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ζε 
ηξίηνπο ιφγσ ησλ πην πάλσ αλαθεξνκέλσλ αηηηψλ. 
 
 10.   ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη 
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ή ησλ Καλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηε δήισζε 
απηνχ ζηηο ζρεηηθέο Αξρέο θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. 
 

 11. Ζ επίδεημε ζηξαηησηηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ 
πνπ ζα ππνδειψλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πειάηε θαη ζα ηνλ θαζηζηά δηθαηνχρν ρξήζεο 
ηνπ θπιηθείνπ ζα πξνεγείηαη πάνηα πξηλ απφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε απφ 
ηνλ αλάδνρν. 
 
 12.  Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζα απνηειεί θαη ε εππξεπήο ελδπκαζία απφ ηνλ πειάηε (θαιπκκέλν ην 
πάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ βεξκνχδα) 
 
 13. Ο Αλάδνρνο απαγνξεχεηαη κε πνηλή έθπησζεο λα: 
 
  α. Δγθαηαζηήζεη ή επηηξέςεη ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηπρεξψλ 
παηγλίσλ ή ζπζθεπψλ παληφο ηχπνπ (ραξηηά, slot machines,παίγληα ηχπνπ θαδίλν 
θηι). 
 

β.  Πσιεί εκπνξεχκαηα πάζεο θχζεσο θαη γεληθψο πιηθά, είδε  
θαπλνχ, ηζηγάξα, ηνπξηζηηθά, θαιιηηερληθά είδε, ξνπρηζκφ γεληθά, ηνμηθέο νπζίεο,  
λαξθσηηθά πάζεο θχζεσο θ.ι.π. 
 

Άπθπο 5 
Τγειονομικόρ και ποιοηικόρ έλεγσορ 

 
1. Σα παξαιακβαλφκελα πξντφληα ζα πθίζηαληαη πεξηνδηθά 

πγεηνλνκηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία, απφ θηελίαηξν ηεο Τπεξεζίαο, παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή λνκίκνπ 
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εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εθφζνλ ην επηζπκεί κε ηνπο παξαθάησ 
ηξφπνπο: 

α. Με καθξνζθνπηθή – νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε. 
 

β. Με έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπο. 
 

 γ. Με εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. 
 

 2. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεζκεχζεη κεηά απφ ηνλ  ππφςε 
πγεηνλνκηθφ έιεγρν, απφ ηελ εθάζηνηε νξηδφκελε επηηξνπή παξαιαβήο ηξνθίκσλ 
ηνπ ΠΒΚ, νιφθιεξε ηε πνζφηεηα ή κέξνο ησλ πξντφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παξαιαβήο ηνπο ή ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, εθφζνλ δελ πιεξνχλ ηηο 
πξνβιεπφκελεο Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη δελ είλαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο.  
 

3. Γείγκαηα ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην  Σκήκα 8 
ηνπ .Κ. 422-10, κε ηελ άθημε ηνπ πξντφληνο, παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ν νπνίνο θαη πξνζππνγξάθεη ην ζρεηηθφ Γειηίν 
Γεηγκαηνιεςίαο. ε πεξίπησζε κε ππάξμεσο εμνπζηνδνηεκέλνπ  εθπξνζψπνπ ηα 
δείγκαηα παξαιακβάλνληαη παξνπζία ηνπ κεηαθνξέα ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
πξνκεζεπηή πνπ παξαδίδεη ηα εκπνξεχκαηα θαη νπδεκία έλζηαζε γίλεηαη 
απνδεθηή. Σα δείγκαηα απνζηέιινληαη αξκνδίσο γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. 

 
 4. Σν θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Σα 
απνηειέζκαηα θνηλνπνηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα (Υεκείν ηξαηνχ), 
κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ απηψλ. Οκνίσο ην θφζηνο εθηέιεζεο απηψλ ζε 
άιινπο πξνβιεπφκελνπο θνξείο, ζα βαξχλεη επίζεο ηνλ Αλάδνρν. 
 
       5. Ζ ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ ζα είλαη απηή πνπ πξνβιέπεηαη απφ 
ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ), ρσξίο ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 
 
      6. Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Σ.Π. θαη ηε ινηπή Δζληθή θαη 
Κνηλνηηθή λνκνζεζία. 
 

7. Σα ηξφθηκα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα ζε φια ηα ζηάδηα 
θχιαμεο -πξνεηνηκαζίαο- παξαζθεπήο- παξάδνζεο απφ έληνκα, ηξσθηηθά θιπ . 

 
8. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ 

φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 
 
9. Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρεηξήζεσο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ παξαγσγή, 

άκεζα ή έκκεζα, πξέπεη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ζε φ,ηη 
αθνξά ζηελ αηνκηθή πγηεηλή, ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ αζθαιή 
δηαθίλεζε απηψλ. 

 
        10. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζην 
ΠΒΚ ηνπο εθάζηνηε πξνκεζεπηέο ηνπ. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνχλ 
φηη ηεξνχλ δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πγηεηλήο θαη πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην 
ειιεληθνχο λφκνπο πεξί ηξνθίκσλ. 



 

./. 

 

Β-6 

 
        11. Γηα θάζε άιιν δήηεκα πνπ δελ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζηελ 
παξνχζα χκβαζε ζα εθαξκφδνληαη επαθξηβψο ηα πξνβιεπφκελα, απφ ηνλ 
Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο 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 και λοιπών βοηθηηικών σώπων (ηοςαλέηερ, αποδςηήπια, κηλ). 
Δηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα αλαγθαηνχληα γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ 
παξαξηήκαηνο, είδε θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο (απνξξππαληηθά, ζαπνχληα ρεηξφο, 
ραξηηά πγείαο θαη είδε θαζαξηφηεηαο γηα ηηο ηνπαιέηεο, θιπ) φζν θαη ηα απαξαίηεηα 
είδε πνπ ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζηα ηξαπέδηα (ραξηνπεηζέηεο, αιάηη, πηπέξη, 
ιαδφμηδν, θέηζαπ, κνπζηάξδα θιπ) βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.  
 
 13. Σν ΠΒΚ δηελεξγεί κέζσ εμεηδηθεπκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο εηαηξείαο  
ηηο απαηηνχκελεο απεληνκψζεηο θαη δηαδηθαζίεο απνκάθξπλζεο επηβιαβψλ δψσλ 
θαη νπσζδήπνηε ζε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα θαηά ην δηάζηεκα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ - θπιηθείνπ. Σεξεί ζην αξρείν ηνπ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ 
δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη ρξεζηκνπνηνπκέλσλ θαξκάθσλ. Αλαξηά ζε εκθαλέο 
ζεκείν ην ηειεπηαίν πηζηνπνηεηηθφ εληνκνθηνλίαο – κπνθηνλίαο. 
 

Άπθπο 6 
Δμθάνιζη και ζςμπεπιθοπά πποζωπικού 

 

 1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Π.Β.Κ. γηα ηελ ελ γέλεη θαιή 
εκθάληζε ηνπ ππαγνκέλνπ ζ’ απηφλ πξνζσπηθνχ. 
 
 2. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέηξα 
πξνο απνθπγή θαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζπκπεξηθνξάο ε 
νπνία είλαη αληίζεηε κε ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο, ηα ρξεζηά ήζε θαη ηε 
δεκφζηα ηάμε. 
 
 3. Σν Π.Β.Κ. δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ άκεζε 
απνπνκπή ησλ απείζαξρσλ θαη αθαηάιιεισλ εξγαδνκέλσλ. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ζε άκεζε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κε ηηο ζρεηηθέο 
ππνδείμεηο ηνπ Π.Β.Κ., δηαθνξεηηθά  είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο απφ δφιν ή ακέιεηα 
πξάμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 
 

 4. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί αλεξηεκέλε θαηάζηαζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ζεσξεκέλε απφ ην Γξαθείν Δξγαζίαο Υαλίσλ Κξήηεο. Ωο πξνο ηελ 
πγηεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο 
πγεηνλνκηθέο θαη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο. Δπίζεο ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη 
ζεσξεκέλα βηβιηάξηα πγείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ Ν. Υαλίσλ κε 
ζπλνδεπηηθέο, πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν, πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο. 

 

 5. Σν πξνζσπηθφ ζα θέξεη κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ηνλ 
θαηάιιειν θαη νκνηφκνξθν θαηά εηδηθφηεηα ηκαηηζκφ θαη ππφδεζε, αλάινγα κε ηελ 
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εξγαζία πνπ ν θαζέλαο ζα πξνζθέξεη (θφξκεο εξγαζίαο, ζθνχθνη καγείξσλ 
θ.ι.π.) Ο ηκαηηζκφο ζα είλαη πάληνηε θαζαξφο κε θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
Άπθπο 7 

     Ανάπηηζη Πινακίδων 

 

 1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαξηήζεη θνζηνινγεκέλν πίλαθα 
εηδψλ, ζε θεληξηθφ ζεκείν ηνπ θπιηθείνπ, ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα, κε 
επδηάθξηηεο ηηο ηηκέο ησλ πξνο πψιεζε πξντφλησλ θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ φπνπ 
αιινχ επηζπκεί (ηξαπεδάθηα – πάγθνπο θ.ι.π.). 
 
 2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαξηά πηλαθίδεο ή αλαθνηλψζεηο ζηελ 
ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ζε ζέκαηα ηάμεσο, 
θαζαξηφηεηαο, απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο, θιπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Π.Β.Κ. 
σο πξνο ην αθξηβέο πεξηερφκελν.  
 
 3. Ο Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα λα αλαξηά θσηνγξαθίεο, εηθφλεο, 
δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θιπ κεηά απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Π.Β.Κ. 

 
Άπθπο 8 

        Γεληίο Παπαπόνων- Διζηγήζεων 
 
 1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ πειαηψλ εηδηθφ δειηίν 
παξαπφλσλ, ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα. 
 
 2. Σα θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκπιεξσκέλα δειηία ζα ηα ξίπηνπλ νη 
ελδηαθεξφκελνη ζε θιεηδσκέλα εηδηθά θηβψηηα απφ ηα νπνία ζα ηα παξαιακβάλεη 
επηηξνπή ηνπ Π.Β.Κ., ζα ηα εμεηάδεη θαη ζα ηα ζέηεη ππφςε ηεο Γηνηθήζεσο γηα ηε 
ιήςε ηπρφλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ. Σα θπηία απηά ζα βξίζθνληαη: 

 
  α. πιεζίνλ ηνπ ηακείνπ ηνπ Αλαδφρνπ 
 
  β. ζην παξάπεγκα ηνπ Αμθνχ Τπεξεζίαο ηνπ ΠΒΚ 

 
Άπθπο 9 

    Αποκομιδή Αποππιμμάηων 

 1.    Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ηελ 
ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε ρψξν θαηάιιειν. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ 
ππνιεηκκάησλ ηνπ θαγεηνχ απαγνξεχεηαη γηα ιφγνπο  πξνζηαζίαο δεκφζηαο 
πγείαο ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν. 

 

 2. Σα δηάθνξα ζθεχε πιέλνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 3. Σα ηξαπέδηα θαζαξίδνληαη, ζθνππίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη απφ 
ηνπο ππαιιήινπο ηνπ αλαδφρνπ κεηά απφ θάζε ρξήζε ηνπ ηξαπεδηνχ. 
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 4. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δηελεξγνχληαη εξγαζίεο γεληθήο 
θαζαξηφηεηαο ρψξσλ θαη θαζαξηφηεηαο εμνπιηζκνχ. 

 
Άπθπο 10 

Σιμέρ – Αναθεώπηζη αςηών 
 

1. Οη ηηκέο ησλ πξνο πψιεζε πξντφλησλ – εηδψλ εζηηαηνξίνπ - 
θπιηθείνπ, θαζνξίδνληαη ζηε ΠΡΟΘΗΚΗ «1/Α». ηα πξντφληα φπνπ δελ ζα 
ππάξρεη δηαηίκεζε ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ηηο πξνηεηλφκελεο ηηκέο πξνο έγθξηζε 
απφ ην ΠΒΚ. Γπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο, φζνλ αθνξά ηελ πξνζζήθε εηδψλ θαη 
δηαθνξνπνίεζε ηηκψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ γξαπηή ζπκθσλία ησλ δπν 
κεξψλ. Σν ΠΒΚ ζα δέρεηαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ κηα θνξά ηνλ ρξφλν 
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα 
είλαη δπλαηή θαη επηηξεπηή ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ηφζν ησλ δηαηηκεκέλσλ 
φζν θαη ησλ ινηπψλ πξντφλησλ.  

 
2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε θαιαίζζεηνπ θαη 

επαλάγλσζηνπ ηηκνθαηαιφγνπ, κε ην έκβιεκα ηνπ ΠΒΚ, ν νπνίνο πξηλ ηελ έλαξμε 
θάζε έηνπο (θαινθαηξηλή ζεδφλ) ζα θαηαηίζεηαη ζην ΠΒΚ γηα έγθξηζε.  

  
Άπθπο 11 

      Τποσπεώζειρ Αναδόσος 
 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηα παξαθάησ : 
 
 1. Να παξέρεη εάλ ηνπ δεηεζεί απφ ην ΠΒΚ ηδηαίηεξα είδε θαη εδέζκαηα 
θ.ι.π. ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (εθδειψζεηο ΠΒΚ).  ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα 
γίλεηαη εηδηθή ζπκθσλία σο πξνο ηελ πνηφηεηα, πνζφηεηα θαη ηηκή.  Ζ πιεξσκή ζα 
γίλεηαη απφ ην ΠΒΚ ή ην πξνζσπηθφ ηνπ ΠΒΚ πνπ ζπλάπηεη ηε ζπκθσλία. 
   
 2. Να ελεκεξψλεη ην ΠΒΚ γηα νπνηαδήπνηε εθδήισζε δύο ημέπερ πξηλ 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο, (επίζεκν δείπλν ή γεχκα, γελέζιηα θαη 
πάζεο θχζεσο παξφκνηα γεγνλφηα) απφ δηθαηνχκελν πξνζσπηθφ ή ππεξεζία, 
πνπ ζα θαηαιακβάλεη άλσ ησλ είθνζη (20) ζέζεσλ. Σο ΠΒΚ θα δίνει πάνηα ηην 
ηελική έγκπιζη για ηην ππαγμαηοποίηζη οποιαζδήποηε εκδήλωζηρ άνω 
ηων είκοζι (20) αηόμων.  
 
 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 πξνζσπηθφ: 
 
           α. Γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 

    Έλαο (1) κάγεηξαο  
    Γχν (2) ζεξβηηφξνη - παξαζθεπαζηέο  
    Έλαο (1) ηακίαο – Μπάξκαλ  

 
           β. Γηα άββαην – Κπξηαθή  – Αξγίεο. 

    Έλαο (1) κάγεηξαο  
    Σξείο (3) ζεξβηηφξνη - παξαζθεπαζηέο 

                Έλαο (1) ηακίαο – Μπάξκαλ  
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 4. Σνλίδεηαη φηη ν κάγεηξαο θαη έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο 
ζεξβηηφξνπο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζην επάγγεικα ηνπο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ 
απνδεδεηγκέλε εκπεηξία. Ζ εκπεηξία απηή ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν φπνηε απηφ δεηεζεί απφ ην ΠΒΚ. 
 

Άπθπο 12 
  Ώπερ Λειηοςπγίαρ Παπαπηήμαηορ Ακηήρ Μαπαθίος 

 

 1. Οη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο ψξεο ιεηηνπξγίαο θαίλνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα: 

 ΜΑΗ-ΗΟΤΝ-ΗΟΤΛ-ΑΤΓ-ΔΠΣ ΟΚΣ-ΝΟΔΜ 

Δξγάζηκεο εκέξεο 0900-2300 1100-1900 

Ζκέξεο αξγίαο 0900-2400 1100-2000   

 

 2. Σν Π.Β.Κ. έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεί ην παξαπάλσ σξάξην, 
γηα ιφγνπο πξνζαξκνγήο ζην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ, γλσξίδνληαο 
ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο λσξίηεξα, ζηνλ Αλάδνρν θάζε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε  

 
Άπθπο 13 

Παπεσόμενερ Δςκολίερ 
 
 1. Οη επθνιίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο απηφο λα έρεη 
θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε είλαη: 
 
  α. Γίθηπν απνρεηεχζεσο (απνρέηεπζε γεληθά) 
 
  β. Υψξνη (Κπιηθείν Αθηήο Μαξαζίνπ) 
 
  γ. Δμνπιηζκφο ζε εγθαηεζηεκέλα πιηθά, έπηπια θαη ζθεχε (ζα 
ρξεσζνχλ ζηελ Αλάδνρν κε πξσηφθνιιν ρξεψζεσο απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ 
Κιάδνπ Τπνζηήξημεο). 
 
  δ. χλδεζε ΗΝΣΔΡΝΔΣ κε εμνπιηζκφ WI-FI.  
 
  ε. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα θαη λεξφ (ιακβάλνληαο ππφςηλ ην άξζξν 
1, παξ. 4, ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο). 
 
 

Άπθπο 14 
Δγκαηαζηάζειρ – Δξοπλιζμόρ Παπαπηήμαηορ Λέζσηρ  

 
 1. Ο εμνπιηζκφο ηεο Πξνζζήθεο «2/Β», αλήθεη ζην Π.Β.Κ. θαη απνηειεί 
πεξηνπζία ηνπ, ε δε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ δελ δεκηνπξγεί 
θαλέλα ηδηνθηεζηαθφ δηθαίσκα ζ’ απηφλ. 
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 2. Ο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη νπνηαδήπνηε δηαξξχζκηζε ζ’ 
απηνχο ηνπο ρψξνπο εθηφο εάλ πξνεγνπκέλσο ηνπ δνζεί γξαπηή έγθξηζε απφ ην 
Π.Β.Κ. . 
 
 3. Γηα νπνηαδήπνηε κείσζε, αθαίξεζε ή άιιε κεηαβνιή ηνπ βαζηθνχ 
αξρηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ θπιηθείνπ απφ ηνλ Αλάδνρν απαηηείηαη γξαπηή έγθξηζε 
ηνπ Π.Β.Κ. . 
 
 4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαιή ρξήζε ηνπ δηαηηζέκελνπ 
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ εζηηαηνξίνπ - 
θπιηθείνπ θαη ηελ πιήξε ζπληήξεζή ηνπ, ψζηε απηφο λα ηεξείηαη ζε θαιή 
ιεηηνπξγία, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη κέξηκλα.  Όιν ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη 
επηζθεπήο ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.  ηελ έλλνηα ηήξεζεο ζε ιεηηνπξγία, 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη πάζεο θχζεσο επηζθεπέο ή αληηθαηαζηάζεηο ησλ 
κεραλεκάησλ ή ππνζπγθξνηεκάησλ ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ, ιφγσ βιάβεο ή 
αρξήζηεπζεο ηνπο. 
 
 5. Σα ηπρφλ λέα κεραλήκαηα – ζπζθεπέο ηνπ θπιηθείνπ πνπ ζα 
πξνκεζεπηεί ν Αλάδνρνο γηα λα αληηθαηαζηήζεη άιια πνπ αρξεζηεχηεθαλ κε 
ππαηηηφηεηά ηνπ, ζα ηα εγθξίλεη ην Π.Β.Κ. Ο Αλάδνρνο έρεη επίζεο ππνρξέσζε λα 
θάλεη θαιή ρξήζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε θζνξψλ ζ’ απηά πνπ νθείινληαη ζε κε θπζηνινγηθά αίηηα, πιελ 
αλσηέξαο βίαο. 
 
 6. Αληηθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θηηξηαθνχ εμνπιηζκνχ ιφγσ 
θπζηνινγηθήο θζνξάο φπσο θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (θηίξηα, 
θνπθψκαηα, πδξαπιηθφ, ειεθηξηθφ θαη απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα θαη γεληθά νηηδήπνηε 
είλαη ελζσκαησκέλν κε ηα θηίξηα) βαξχλεη ην Π.Β.Κ. . 
 
 7. Οη θζνξέο ζα ραξαθηεξίδνληαη θπζηνινγηθέο ή κε θπζηνινγηθέο απφ 
αξκφδηα φξγαλα ηνπ Π.Β.Κ. θαη αλ ραξαθηεξηζζνχλ κε θπζηνινγηθέο ζα βαξχλνπλ 
ηνλ Αλάδνρν. 
 
 8. Οη κε θπζηνινγηθέο θζνξέο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ζα 
αλαπιεξψλνληαη ακέζσο κε είδε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ. 
 
 9. Αλ ν Αλάδνρνο αξλεζεί ή δελ ζπκκνξθσζεί έγθαηξα πξνο ηηο 
ππνδείμεηο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδεη ην Π.Β.Κ., νη επηζθεπέο θαη νη αλαλεψζεηο 
ησλ θαηαζηξαθέλησλ ή απνιεζζέλησλ εηδψλ, δχλαηαη λα εθηειεζζνχλ απφ ην 
Π.Β.Κ. γηα ινγαξηαζκφ θαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ.  Οη ζρεηηθέο απηέο δαπάλεο ζα 
εθπίπηνληαη απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
 
 10. Αλ ν Αλάδνρνο ζειήζεη λα πξνβεί κε δηθά ηνπ έμνδα ζε πξνζζήθεο 
θαη άιιεο βειηηψζεηο ησλ ρψξσλ – εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε εμππεξέηεζή ηνπ, 
νθείιεη λα δεηήζεη ηε ζρεηηθή άδεηα θαη έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Π.Β.Κ.  
 
 11. Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή βειηίσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ρψξσλ, 
πνπ ηπρφλ ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, παξακέλεη 
ζε φθεινο ηνπ Π.Β.Κ. κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
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πεξηπηψζεσλ έλεθα ζαλάηνπ ή πησρεχζεσο), ν δε Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία 
απνδεκίσζε.  
 

12. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζεσξεί αλαγθαία ή/θαη επηζπκεηή ηελ 
ελίζρπζε ησλ απφ ην Π.Β.Κ. δηαηηζέκελσλ κέζσλ εμππεξεηήζεσο, έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη, θνζηνινγεκέλε θαηάζηαζε πξνζζέησλ πιηθψλ ηα νπνία 
εθφζνλ ην ΠΒΚ εγθξίλεη θαη ζεσξεί φηη αλαγθαηνχλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 
θπιηθείνπ, ζα πξνκεζεχνληαη κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ ΠΒΚ.  
 
 13. Ο Αλάδνρνο δχλαηαη επίζεο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
λα πξνηείλεη ζπκπιεξσκαηηθέο βειηηψζεηο γηα ηελ ελ γέλεη εμππεξέηεζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ νη νπνίεο ζα εμεηάδνληαη απφ ην Π.Β.Κ., ην νπνίν ζα απνθαζίδεη θαηά 
ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ. 
 

Άπθπο 15 
Παπάδοζη σπηζιμοποιοςμένων σώπων, εγκαηαζηάζεων, 

επίπλων και ζκεςών. 
 
 1. Μεηά ηε ιήμε ή ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηπρφλ θήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ 
εθπηψηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία φιεο ηηο 
ζπζθεπέο, ηα ζθεχε θαη νηηδήπνηε άιιν γεληθά αλήθεη ζην Π.Β.Κ.  Σα πιηθά απηά 
αλαγξάθνληαη ζηε Πξνζζήθε «2/Β». 
 
 2. Ζ επζχλε αληηθαηάζηαζεο απνιεζζέλησλ ή θαηαζηξαθέλησλ βαξχλεη 
ηνλ Αλάδνρν. 
 
 3. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ζειήζεη λα παξεπξεζεί ζηελ 
παξάδνζε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ή δελ δερζεί λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν, ηα είδε παξαιακβάλνληαη κνλνκεξψο απφ Δπηηξνπή πνπ νξίδεη ην 
Π.Β.Κ, παξηζηακέλνπ θαη εθπξνζψπνπ δηθαζηηθήο ή αζηπλνκηθήο Αξρήο, ν νπνίνο 
ππνγξάθεη ην πξσηφθνιιν ζην νπνίν αλαγξάθνληαη μερσξηζηά ηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ηπρφλ ζα βξεζνχλ. 
 

Άπθπο 16 
    Ποινικέρ Ρήηπερ 

 
 1. ε πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ζηελ θαζαξηφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη 
πνζφηεηα ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα θπιηθεία θαη γεληθά ζηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ Πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο δηαπηζηψλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, ή κε 
θαηαγγειίεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ζε παξαβάζεηο νπνηνδήπνηε φξνπ 
ζπκθσληψλ ηεο παξνχζεο, ν Γηνηθεηήο ηνπ ΠΒΚ δχλαηαη λα επηβάιεη πξφζηηκν 
απφ 50€ κέρξη 200€ αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 
θαζνξίδνληαη παξαθάησ : 
 
  α. Αληηθαλνληθή εκθάληζε εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Αλαδφρνπ, πξφζηηκν 50€. 
 
  β. Με ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, πξφζηηκν 
200€. 
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  γ. Γηα θάζε εκέξα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ή κε ηήξεζεο σξαξίνπ, 
πξφζηηκν 200€. 
 
  δ. Μεησκέλε πνζφηεηα κεξίδαο, πξφζηηκν 100€. 
 
  ε. Με παξνρή ησλ γεπκάησλ – εηδψλ κε δεζκεπκέλε ηηκή πνπ 
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα «Α», πξφζηηκν 200€. 
 
         ζη. Καζπζηεξήζεηο εμππεξέηεζεο ησλ εζηηαδφκελσλ, πξφζηηκν 
100€. 
 
  δ. Παξάβαζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο πεξί κε εθδφζεσλ 
θνξνινγηθψλ απνδείμεσλ, πξφζηηκν 200€. 
 
  ε. Δμππεξέηεζε κε δηθαηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, πξφζηηκν 200€. 
 

          ζ. Οπνηαδήπνηε άιιε παξάβαζε κε ηεξήζεσο ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ, πξφζηηκν 100€. 
 
 2. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο (επαλάιεςεο ηνπ ίδηνπ παξαπηψκαηνο) 
ην ΠΒΚ έρεη δπλαηφηεηα λ’ απμάλεη ηα επηβαιιφκελα πξφζηηκα ζην δηπιάζην ησλ 
αλσηέξσ θαζνξηδφκελσλ αλά πεξίπησζε. 
 
 3. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ, ν Αλάδνρνο δχλαηαη 
εληφο 5λζεκέξνπ, απφ ηεο επί απνδείμεη επηδφζεσο ζ’ απηφλ ηεο ζρεηηθήο πεξί 
επηβνιήο πξνζηίκνπ απνθάζεσο, λα ππνβάιιεη θαη’ απηήο έλζηαζε θαη λα δεηάεη 
ηελ παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο, γηα θξίζε απφ ηα ζπκβνχιηα επηιχζεσο 
δηαθσληψλ. 
 
 4. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ ππνβάιεη έλζηαζε κέζα ζε 5λζήκεξε 
πξνζεζκία ή νπνία νξίδεηαη παξαπάλσ, ε απφθαζε γηα ην επηβιεζέλ πξφζηηκν 
θαζίζηαηαη νξηζηηθή θαη εθηειείηαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε δηα παξαθξαηήζεσο ηνπ 
επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ απφ ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 
 
 5. Σα θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν επηβαιιφκελα πξφζηηκα, φηαλ θαζίζηαληαη 
νξηζηηθά, πεξηέξρνληαη ζην ΠΒΚ θαη απνηεινχλ δηθφ ηνπ έζνδν, θαηαηίζεληαη δε 
ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ εληφο 10εκέξνπ απφ ηεο εηζπξάμεσο. 
 
 6. ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ επηβεβαησκέλσλ παξαβάζεσλ θαη 
εηδηθφηεξα φηαλ απηέο ππεξβνχλ ηηο πέληε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έγγξαθσλ 
ζπζηάζεσλ) αλά έηνο ιεηηνπξγίαο ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

 

 
 

     κρνο (Η) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τ π ν δ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  
      Γληήο Πξνκ & πκβ  
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«1» Σηκνθαηάινγνο Πξντφλησλ 
«2» Καηάζηαζε Τιηθψλ ΠΒΚ πνπ Υξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν 


