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ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ    /2020 

 
  Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ θπιηθείσλ ηνπ 
Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο. 
 
 ήκεξα, εκέξα ……………… κελφο …………….. έηνπο 2020 ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο ζηηο ηέξλεο Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη 
παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 
   
 α.  Σν Πεδίν Βνιήο Κξήηεο δηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, 
……………………….. . 
 
 β.  Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία …………………………, δηά ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ ……………………………………………., ζπκθψλεζαλ θαη 
απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα παξαθάησ: 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
Γεληθά 

 
 Ζ παξνχζα χκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.1/………………………/ΠΒΚ/ΚΟΤ/ΓΠ απφθαζεο ηνπ Γθηε ηνπ Πεδίνπ 
Βνιήο Κξήηεο, αλάκεζα ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ……………………….., πνπ 
ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», θαη ζην Πεδίν Βνιήο Κξήηεο, ζην εμήο  «ΠΒΚ»  
θαη αληηθείκελν ηεο  απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 
εθκεηάιιεπζε ησλ θπιηθείσλ ηνπ ΠΒΚ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηήο, νη νπνίνη 
βξίζθνληαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ Γηαθήξπμε 2/2020. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Αληηθείκελν χκβαζεο 

 
 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο απνηειεί ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ γηα ηε 
ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ΥΧΡΟΤ ΑΝΑΦΤΥΖ (ΚΦΜ) ηνπ θπιηθείνπ ζην 
ηξαησληζκφ θαη ζην Γηνηθεηήξην αληίζηνηρα ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (ζην εμήο 
ζα αλαθέξνληαη κε ηνλ φξν «ΚΤΛΗΚΔΗΑ»). Γηα ηνπο πειάηεο θαη ζηα δχν θπιηθεία 
ζα εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα απηνεμππεξεηήζεσο (SELF SERVICE). 
 

ΑΡΘΡΟ  3 
Γηάξθεηα χκβαζεο 

 
 Ζ ζχκβαζε έρεη δηάξθεηα έλα (1) έηνο, απφ ……………. 2020 έσο 
…………….. 2021, κε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο αλαλέσζεο απφ ην ΠΒΚ, γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα έσο έλα (1) επηπιένλ έηνο  
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      ΑΡΘΡΟ  4 
Μίζζσκα – Οηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

 
 α. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη κεληαίν 
κίζζσκα………………………. επξψ (            €) θαζ’ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Ζ πιεξσκή ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ζα θαηαβάιιεηαη απφ 
ηνλ Αλάδνρν θάζε 1ε έσο 10ε  ηνπ ηδίνπ κήλα, ζηελ Κεληξηθή Γηαρείξηζε 
Υξεκαηηθνχ ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ. 
 
 β. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο είλαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ πξψηνπ 
έηνπο ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΠΒΚ, ελαξκνληζκέλε κε ην Γείθηε Σηκψλ ηνπ 
Καηαλαισηή θαη ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζα επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά 
θαη πάληνηε θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ Αλάδνρν. 
 
 γ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη δηθέο ηνπ ηακεηαθέο κεραλέο 
νη νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ δεισζεί ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ θαη λα πξνζθνκίδεη ην 
ζχλνιν ησλ Ε θάζε ηξίκελν γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο ζην ΠΒΚ.  

 
ΑΡΘΡΟ  5 

Υαξαθηεξηζηηθά χκβαζεο 
 
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 
α. ηα θπιηθεία ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ππνρξεσηηθά φια  ηα 

πξντφληα ηεο Πξνζζήθεο «1/Γ». Ζ χπαξμε - δηάζεζε επηπιένλ εηδψλ, ηνπξηζηηθψλ, 
αλακλεζηηθψλ, θαζψο θαη ηχπνπ πξφρεηξνπ θαγεηνχ είλαη δπλαηή κφλν θαηφπηλ 
έγθξηζεο απφ ηελ Γηνίθεζε (ηφζν γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε φζν θαη γηα ηηο ηηκέο 
απηψλ). Ζ έγθξηζε ζα δίλεηαη γηα ην θάζε έλα απφ απηά μερσξηζηά ελψ ν αλάδνρνο 
ζην ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα ζα πξνζδηνξίδεη ην θπιηθείν απφ ην νπνίν ζα γίλεη ε 
δηάζεζε ησλ εηδψλ. Δηδηθά ζηε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπξηζηηθψλ αλακλεζηηθψλ 
εηδψλ ν ρψξνο ηνπνζέηεζεο απηψλ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην ΠΒΚ. ε πεξίπησζε 
κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία έγθξηζεο ε 
ππεξεζία δχλαηαη λα πξνβεί ζηε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. 
 
 β. Ζ επάξθεηα ησλ πνζνηήησλ γηα ηα δηαηηκεκέλα πξντφληα πξέπεη λα 
είλαη πιήξε θαη θαζνιηθή κέρξη ηελ 13:00. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ 
Αλαδφρνπ κε ηελ παξαπάλσ δέζκεπζε ζα ελεξγνπνηνχληαη άκεζα νη πνηληθέο 
ξήηξεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

 
γ. Οη ηηκέο δηάζεζεο ησλ δηαηηκεκέλσλ πξντφλησλ κε ΦΠΑ, 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε Πξνζζήθε «1/Γ» ηνπ παξφληνο. Σα ζπζθεπαζκέλα 
δηαηηκεκέλα πξντφληα ζα πξέπεη ζην ζχλνιν ηνπο λα βξίζθνληαη ζε έλα ρσξηζηφ 
ξάθη (φρη καδί κε ηα ππφινηπα πξντφληα) θαη λα είλαη εκθαλέο φηη ζην ξάθη απηφ 
βξίζθνληαη δηαηηκεκέλα πξντφληα. Αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά 
ηε ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ή ηπρφλ 
αιιαγή ηεο θνξνινγίαο, θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήζεσο ηνπ Πξνκεζεπηή θαη 
εγθξίζεσο ηνπ ΠΒΚ. 

 
δ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη  θαθέ κε 

ζπλνδεπηηθά ζην Γηνηθεηήξην ή ζην RCB ζην πιαίζην θηινθξνλήζεσλ ηνπ ΠΒΚ, 
εθφζνλ ελεκεξσζεί 24 ψξεο λσξίηεξα απφ ην ΠΒΚ.  
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ε.   Θα πξέπεη φια ηα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα λα έρνπλ ηνπνζεηεκέλε 
ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ πξντφληνο (ηνπ ηεκαρίνπ) πάλσ ζην θάζε έλα ηεκάρην ζε 
εκθαλέο ζεκείν ζε εθηππσκέλεο εηηθέηεο (φρη ρεηξφγξαθα). Ζ ππνρξέσζε απηή 
δελ αθνξά ηα λεξά. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο ηηκήο πάλσ ζηα πξντφληα ζα 
ελεξγνπνηνχληαη άκεζα νη πνηληθέο ξήηξεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

 
ζη.  ηα κε ζπζθεπαζκέλα πξντφληα (ζθνιηαηνεηδή, ληφλαηο, κε 

ζπζθεπαζκέλεο κπάξεο δεκεηξηαθψλ, ζάληνπηηο, θηι) ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
αλαξηεκέλε πιεζίνλ ηνπ πξντφληνο ηακπέια (ζηελ θξχα ή δεζηή βηηξίλα) πνπ λα 
αλαγξάθεη ην πξνο πψιεζε είδνο θαη ηελ ηηκή ηνπ. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο 
ηηκήο πιεζίνλ ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε, ζα ελεξγνπνηνχληαη 
άκεζα νη πνηληθέο ξήηξεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

 
δ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ςήλεη, παξαζθεπάδεη θαη ζπζθεπάδεη ηα 

πξνζθεξφκελα ζθνιηαηνεηδή θαη ζάληνπηηο ζε εξγαζηήξην ηδηνθηεζίαο ηνπ ή 
πξνκεζεπηή ηνπ πηζηνπνηεκέλν θαηά HACCP. Σα ζάληνπηηο ζα βξίζθνληαη ζε 
ζπζθεπαζία ε νπνία ζα αλαγξάθεη θαη’ ειάρηζηνλ, ηελ εκεξνκελία παξαζθεπήο 
θαη ιήμεσο ηνπ πξντφληνο ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαη ηελ θίξκα ηνπ παξαζθεπαζηή. Σα 
ζθνιηαηνεηδή ζα πξνέξρνληαη απφ θαηεςπγκέλε δχκε, ζα ςήλνληαη ζην 
εξγαζηήξην – παξαζθεπαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα 
δηαηίζεληαη δεζηά ζηηο θαληίλεο ηνπ ΠΒΚ φπνπ ζα ζπληεξνχληαη ζε ζεξκνζαιάκνπο 
– βηηξίλεο έηνηκα πξνο θαηαλάισζε. 

 
ε.  Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εληάμεη ηα θπιηθεία ζην ζχζηεκα Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ πνπ δηαζέηεη θαηά HACCP, εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη λα αλαξηήζεη ηελ ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ζε εκθαλέο 
ζεκείν εληφο ησλ θπιηθείσλ. Σν HACCP απηφ (ησλ θπιηθείσλ ηνπ ΠΒΚ) θαζψο θαη 
ην HACCP πνπ δηαζέηεη γηα ην εξγαζηήξην ηδηνθηεζίαο ηνπ ζα πξέπεη λα 
παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 
ζ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη αλαξηεκέλνο ζπγθεληξσηηθφο ηηκνθαηάινγνο 

πξντφλησλ ζε εκθαλέο ζεκείν ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 
δηαηηζέκελσλ δηαηηκεκέλσλ πξντφλησλ (πρ δίπια ζην ηακείν). Σπρφλ δηαθεκηζηηθά 
θπιιάδηα κε ηα πξνο πψιεζε πξντφληα ζα είλαη ηππνπνηεκέλα θαη ελεκεξσκέλα 
(είδε - ηηκέο). 

 
η. Ζ εθκίζζσζε ησλ θπιηθείσλ ζα γίλεη κε εληαίν κεληαίν κίζζσκα ην 

νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη ζην ΠΒΚ ην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα.  
 

ηα. Ο Αλάδνρνο εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ην ΠΒΚ (έσο 10 εβδνκάδεο 
ζπλνιηθά αλά έηνο), έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη επηπιένλ πξνζσπηθφ γηα ηελ 
παξνρή αληηζηνίρσλ ππεξεζηψλ ζην Κπιηθείν RCB  ή/θαη ζην θπιηθείν ΥΧΚ ηνπ 
Υψξνπ Δθηφμεπζεο (πεξηνρή Υνξδάθη) πξνο εμππεξέηεζε ηνπ ππάξρνληνο 
πξνζσπηθνχ. Γηα ηηο επηπιένλ παξερφκελεο απηέο ππεξεζίεο δε ζα ππάξρεη θακηά 
αλαπξνζαξκνγή (επηβάξπλζε ή ειάηησζε) ζην κεληαίν κίζζσκα.   

 
 ηβ. Οη επθνιίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο απηφο λα έρεη 
θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε είλαη: 
 

 
(1) Νεξφ. 
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(2) Ρεχκα 
 

(3) Γίθηπν απνρεηεχζεσο (απνρέηεπζε γεληθά). 
 

(4) Καηάιιεια δηακνξθσκέλνη ρψξνη.  
 

  (5) Δμνπιηζκφο θπιηθείσλ θαη αίζνπζαο φπσο απηφο αλαγξάθεηαη 
ζηηο Πξνζζήθεο «2» θαη «3» γηα ηα θπιηθεία ηνπ ηξαησληζκνχ θαη Γηνηθεηεξίνπ 
αληίζηνηρα.  
 
  (6) Γξακκή internet 
 
 ηγ. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπιηθείσλ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
άξζξν 13 ηνπ παξφληνο. 
 
 
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 
 α. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ ζα εθαξκφδνληαη φιεο νη ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 
 

β. Δπί ηνπ ηξφπνπ παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ ζα εθαξκφδνληαη 
επαθξηβψο νη φξνη ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ αξρψλ ηνπ HACCP. 
 

 γ. Οη πξψηεο χιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ 
ηα δηεζλψο απνδεθηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπληειεζηέο πνηφηεηαο ηξνθίκσλ φπσο 
απηά θαζνξίδνληαη ζηα δηεζλή πξφηππα, ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο θαη ηελ Διιεληθή 
λνκνζεζία.  
 
 δ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε θαζαξηφηεηα φισλ ησλ ρψξσλ 
ησλ θπιηθείσλ. Δηδηθφηεξα  ζην θπιηθείν ηξαησληζκνχ, είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα ησλ ηνπαιεηψλ απηνχ .  
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Τγεηνλνκηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο 

 
α. Σα παξαιακβαλφκελα πξντφληα ζα πθίζηαληαη ηξηκεληαίν πνηνηηθφ 

θαη πγεηνλνκηθφ έιεγρν, θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κε κέξηκλα ηεο  Δπηηξνπήο 
Διέγρνπ Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ΠΒΚ, παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ ή 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 
(1) Με καθξνζθνπηθή – νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε. 

 
(2) Με έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπο θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζπληήξεζεο. 
 

 (3) Με εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. 
 

 β. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεζκεχζεη κεηά απφ ηνπο αλσηέξσ 
ειέγρνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαιαβήο ηνπο ή ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, 
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νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο ησλ πξντφλησλ, εάλ δελ πιεξνχλ ηηο 
πξνβιεπφκελεο Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ή ηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηε ζχκβαζε 
πξνδηαγξαθέο. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη ηηο 
δεζκεπζείζεο πνζφηεηεο απζεκεξφλ ζην ΠΒΚ.   
 

γ. Γείγκαηα ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην  Σκήκα 8 
ηνπ .Κ. 422-10, κε ηελ άθημε ηνπ πξντφληνο ζην ηξαηφπεδν ή ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην επεμεξγαζίαο ηνπ ή πψιεζεο, παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ 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 Αλαδφρνπ θαη 
νπδεκία έλζηαζε γίλεηαη απνδεθηή. Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή 
ειέγρνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ζα απνζηέιινληαη αξκνδίσο γηα εξγαζηεξηαθέο 
εμεηάζεηο, ελψ ην ζρεηηθφ θφζηνο ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 
 
       δ. Ζ ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ ζα είλαη απηή πνπ πξνβιέπεηαη απφ 
ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ), ρσξίο ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 
        

ε. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζην 
ΠΒΚ ηνπο εθάζηνηε πξνκεζεπηέο ηνπ. Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ 
πηζηνπνηεζεί γηα ηελ κέζνδν δηαζθάιηζεο πγηεηλήο κε εθαξκνγή πζηήκαηνο 
Διέγρνπ Κξηζίκσλ εκείσλ (HACCP). 

 
ζη. Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρεηξήζεσο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ παξαγσγή, 

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

 
 δ.  Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί πιήξε θαη απφιπηε 
θαζαξηφηεηα θαη λα ζπκκνξθψλεηαη απφιπηα ζηηο νδεγίεο ηνπ Σκήκαηνο 
Τγεηνλνκηθνχ ηνπ ΠΒΚ, εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηάμε θαη θαζαξηφηεηα ησλ 
θπιηθείσλ θαη ινηπψλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ. Δηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα 
αλαγθαία είδε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο 
(απνξξππαληηθά, ζαπνχληα ρεηξφο, ραξηηά πγείαο θιπ) βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 

ε. 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.    
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Δγθαηαζηάζεηο - Δμνπιηζκφο 

 
 α. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη πιήξσο ην θφζηνο πξνκήζεηαο θαη 
εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, επίπισλ θαη 
ζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ αλαςπρήο πέξα ησλ ήδε 
ππαξρφλησλ. Οη ζπζθεπέο απηέο, πνπ είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Αλαδφρνπ, ζα 
αλαθεξζνχλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ζα δνζεί έγθξηζε απφ ην ΠΒΚ 
γηα ηελ ρξήζε ηνπο. 
 
 β. Δηδηθφηεξα ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ηα παξαθάησ: 
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(1) Καηάιιεια ηξαπεδνθαζίζκαηα ηχπνπ θαθεηέξηαο 
ρσξεηηθφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ 50 αηφκσλ. 

  
(2) Δίδε παξνρήο ππεξεζηψλ ςπραγσγίαο, ησλ νπνίσλ ην θφζηνο 

ρξήζεο ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά 
επ’ σθειεία ηνπ Αλαδφρνπ. Χο ηέηνηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα 
παξαθάησ: 
 
   (α) Σνπιάρηζηνλ δχν (2) αλεμάξηεηεο ζέζεηο internet 
(πιήξε εμνπιηζκφ PC, επίπισζε θηι). Ζ ζχλδεζε ζα παξέρεηαη απφ ην ΠΒΚ. Ο 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ζηνηρεκαηηθψλ 
εηαηξεηψλ θαη ηε δηαρείξηζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ απφ ην Internet πνπ ζα 
δηαηίζεηαη απφ ηηο ζέζεηο απηέο. 

 
(β) Έλα (1) Μπηιηάξδν.  

 
   (γ) Έλα (1) Δπηηξαπέδην πνδνζθαηξάθη. 
 
   (δ) πιινγέο απφ επηηξαπέδηα παηρλίδηα (ζθάθη, ηάβιη θαη 
ινηπά θαηά ηελ θξίζε ηνπ αλαδφρνπ ζε ζπλελλφεζε κε ην ΠΒΚ).  
 
Σα αλσηέξσ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κε εηζήγεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηφπηλ 
ζπλελλφεζεο θαη έγθξηζεο απφ ην ΠΒΚ 
 
 γ.  Σν ΠΒΚ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ππξαζθάιεηα ηνπ ρψξσλ θαη γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ ππξαζθαιείαο θαη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν απηήο. 
 

δ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν 
Κπιηθείσλ είλαη φπσο παξαθάησ: 

 

(1). Κπιηθείν ηξαησληζκνχ 
 
   (α) Πέξγθνια 48m2  
   
   (β) Πξνζάιακνο εηζφδνπ 15,20m2 

 

   (γ) Υψξνο θαζηζηηθνχ 203,04m2 

 
   (δ) Κνπδίλα 24,63m2 

 

   (ε) Σνπαιέηεο 9,45 m2 

 

   (ζη) Απνζεθεπηηθφο ρψξνο 10 m2 

 

  (2). Κπιηθείν Γηνηθεηεξίνπ 
 
   (α) Κπξίσο ρψξνο θαη θνπδίλα 37,22m2 

 

   (β) Απνζήθε 1,02 m2 

 

   (γ) Πέξγθνια 61,18 m2 
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ε. Σπρφλ αιιαγέο ζηελ θηηξηαθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ή βειηηψζεηο 

ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ελδερνκέλσο λα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηνλ ζθνπφ ηνπ 
θπιηθείνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ θαη κε 
επζχλε-επηβάξπλζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
ζη. Σν ΠΒΚ δηαηεξεί αλά πάζα ζηηγκή ην δηθαίσκα ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κέζσλ ηνπ πξνκεζεπηή.
  
 δ. Ζ πληήξεζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (θηίξηα, θνπθψκαηα, 
πδξαπιηθφ, ειεθηξηθφ θαη απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα, θεληξηθή ζέξκαλζε-θιηκαηηζκφο 
θαη γεληθά νηηδήπνηε είλαη ελζσκαησκέλν κε ηα θηίξηα) βαξχλεη ην ΠΒΚ. Σνλ 
Αλάδνρν βαξχλεη ε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ αλαισζίκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 
εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ θαη θζείξνληαη θαηά ηελ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
φπσο ιακπηήξεο, βξχζεο, ιάζηηρα, θαδαλάθηα θ.α. 
 
 ε. Μεηά ηε ιήμε ή ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηελ ηπρφλ θήξπμε ηνπ 
Αλαδφρνπ σο έθπησηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ λα 
απνκαθξχλεη φιν ηνλ εμνπιηζκφ, ηα ζθεχε, ηα εκπνξεχκαηα θαη νηηδήπνηε άιιν 
γεληθά ηνπ αλήθεη, απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ ΠΒΚ, ελψ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη 
ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ ΠΒΚ θαζαξνχο. Ζ εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ 
ηεο λέαο ζχκβαζεο, εθηφο ησλ πξντφλησλ ηεο Πξνζζήθεο «1/Γ», ζα γίλεηαη αθνχ 
ν αλάδνρνο δερζεί ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ θαη φρη ην αληίζηξνθν. 
 
 ζ. Σν ΠΒΚ ζεσξεί φηη θάζε ππνςήθηνο 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 Αλαδφρνπ επί ησλ 
αλσηέξσ, δελ ζηνηρεηνζεηεί θαη΄ ειάρηζηνλ αηηηνινγία γηα νπνηαδήπνηε κεηέπεηηα  
παξεξκελεία ή κε εθπιήξσζε ησλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
  

ΑΡΘΡΟ  8 
Δηδηθνί πεξηνξηζκνί 

  
 α. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί Φνξνινγηθέο Σακεηαθέο Μεραλέο 
(ΦΣΜ) θαη λα πξνζθνκίδεη ην ζχλνιν ησλ Ε θάζε ηξίκελν ζην ΠΒΚ. Δπηπξφζζεηα 
ππνρξενχηαη λα ηεξεί κεράλεκα ΡΟS, ηα έμνδα ρξήζεο ηεο ζρεηηθήο 
ηειεπηθνηλσληαθήο γξακκήο ζχλδεζεο απηνχ ζα βαξχλνπλ ην ΠΒΚ. 
 
 β. Ζ κεηαθνξά ησλ πξνκεζεηψλ ζην ΠΒΚ ζα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα 
ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπιηθείσλ θαη έσο κηζή ψξα πξηλ ηελ 
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ εθθφξησζε ησλ πξνκεζεηψλ ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ. 



Γ-8 

 

 
 γ. Σν πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ 
Δπξσπατθή έλσζε ή ρψξεο κέιε ηνπ ΝΑΣΟ θαη λα γλσξίδεη ζε επίπεδν εξγαζίαο 
ηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. ε θάζε πεξίπησζε θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ην 
πξνηεηλφκελν γηα εξγαζία πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ 
ην ΠΒΚ. 
 
 δ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ απαηηείηαη κε επζχλε απηνχ λα είλαη 
αζθαιηζκέλν θαη ε πξφζιεςή ηνπο θαη εξγαζία ηνπο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
δηαζέηεη ζην ΠΒΚ φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ θαη πνπ αθνξνχλ ηνπο 
απαζρνινχκελνπο απφ απηφλ.  
 
 ε. 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  ή 
δηαηάμεσλ ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ θαη κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ην ΠΒΚ αλά πάζα 
ζηηγκή αλ θξηζεί απαξαίηεην. 
 
 ζη. Ο Αλάδνρνο δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
απαζρνιήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο είλαη έκπεηξν, δηαζέηεη ηηο 
θαηάιιειεο άδεηεο εξγαζίαο θαη είλαη εμνπιηζκέλν κε ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο φπνπ θαη φηαλ απηφ απαηηείηαη.  
   
 δ. 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. 
 
 ε. 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. 

 
 ζ.   Ο Αλάδνρνο απαγνξεχεηαη κε πνηλή έθπησζεο λα: 
 
  (1) Δγθαηαζηήζεη ή επηηξέςεη ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηπρεξψλ 
παηγλίσλ ή ζπζθεπψλ παληφο ηχπνπ (ραξηηά, slot machines, παίγληα ηχπνπ θαδίλν 
θηι) κέζα ή έμσ απφ ηελ αίζνπζα πνπ ηνπ παξαρσξείηαη κε ηε ζχκβαζε πνπ ζα 
ππνγξαθεί. 
 
  (2) Πσιεί κέζα ή έμσ απφ ην θηίξην πνπ ηνπ παξαρσξείηαη κε ηε 
ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, αιθννινχρα πνηά πιελ κπχξαο, ηνμηθέο νπζίεο θαη 
θάξκαθα πάζεο θχζεσο πιελ ειαθξψλ παπζίπνλσλ.  
 
 (3)  Υξεζηκνπνηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ θαη ηηο ειεθηξηθέο 
ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν ησλ θπιηθείσλ (ηδηνθηεζίαο ΠΒΚ ή ηνπ 
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Αλαδφρνπ) γηα παξαζθεπή εδεζκάησλ πνπ δελ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν (2) 
θπιηθείσλ. 
 

 ΑΡΘΡΟ  9 
Δκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά πξνζσπηθνχ 

 
  α. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ ΠΒΚ γηα ηελ ελ γέλεη θαιή 
εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαγνκέλνπ ζ’ απηφλ πξνζσπηθνχ, θαη 
ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέηξα πξνο απνθπγή 
ζπκπεξηθνξψλ πνπ αληίθεηληαη ζηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο. 
 
  β. Σν ΠΒΚ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ άκεζε 
απνπνκπή ησλ απείζαξρσλ ή αθαηάιιεισλ ππαιιήισλ ηνπ Αλαδφρνπ. Ο 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κε ηηο 
ζρεηηθέο ππνδείμεηο ηνπ ΠΒΚ.  
 
  γ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί αλεξηεκέλε θαηάζηαζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ζεσξεκέλε απφ ην Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Υαλίσλ Κξήηεο. 
Χο πξνο ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο 
ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο. Δπίζεο ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα 
έρεη ζεσξεκέλν βηβιηάξην πγείαο ή ην πξνβιεπφκελν απφ ην Νφκν πηζηνπνηεηηθφ 
πγείαο γηα ηελ εξγαζία ζε επηρείξεζε πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κε ζπλνδεπηηθέο 
πξνβιεπφκελεο εμεηάζεηο πνπ ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζε Γεκφζην Ννζνθνκεία ή 
αλαγλσξηζκέλα ηδησηηθά ηαηξηθά θέληξα, ηα νπνία ζα γλσζηνπνηνχληαη θαη ζα 
επηδεηθλχνληαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο χκβαζεο. 
 
 δ. Σν πξνζσπηθφ ζα ληχλεηαη κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ κε 
ηνλ θαηάιιειν θαη νκνηφκνξθν θαηά εηδηθφηεηα ηκαηηζκφ θαη ππφδεζε, γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ θαη ηελ άλεζή ηνπ, αλάινγα κε ηελ εξγαζία πνπ ν θαζέλαο ζα 
πξνζθέξεη (θφξκεο εξγαζίαο, ζθνχθνη καγείξσλ θ.ι.π.). Ο ηκαηηζκφο ζα είλαη 
πάληνηε θαζαξφο κε θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ.  
 

ΑΡΘΡΟ  10 
Αλάξηεζε Πηλαθίδσλ 

 
 α. 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 ΠΒΚ σο 
πξνο ην αθξηβέο πεξηερφκελν.  
 
 β. Ο Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα λα αλαξηά θσηνγξαθίεο, εηθφλεο, 
δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θιπ κφλν θαηφπηλ  πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ηνπ 
ΠΒΚ. 
 
 γ. Δηδηθφηεξα ζην θπιηθείν ηνπ ηξαησληζκνχ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
λα αλαξηά πηλαθίδα κε ηελ κε εβδνκαδηαία ηζνηηκία (RATE €/$) επξψ/ δνιαξίνπ 
θαζψο θαη ηζνηηκία (RATE €/ £) επξψ/Αγγιηθή Λίξα, ε νπνία ζα ιακβάλεηαη απφ 
ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 
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ΑΡΘΡΟ  11 
Γειηίν Παξαπφλσλ- Δηζεγήζεσλ 

 
 α. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ πειαηψλ εηδηθφ δειηίν 
παξαπφλσλ, ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά. 
 
 β. Σα θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκπιεξσκέλα δειηία ζα ηα ξίπηνπλ νη 
ελδηαθεξφκελνη ζε θιεηδσκέλα εηδηθά θηβψηηα απφ ηα νπνία ζα ηα παξαιακβάλεη ν 
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο  ηνπ ΠΒΚ, 
ζα ηα εμεηάδεη θαη ζα ηα ζέηεη ηεξαξρηθά ππφςε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ γηα 
ηε ιήςε ηπρφλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  12 

Καζαξηφηεηα Απνθνκηδή Απνξξηκκάησλ 
 
 α. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ηελ 
ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε ρψξν θαηάιιειν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην 
ΠΒΚ. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ θαγεηνχ απαγνξεχεηαη γηα ιφγνπο  
πξνζηαζίαο δεκφζηαο πγείαο ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν. 
 
 β. Σα δηάθνξα ζθεχε πιέλνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
 γ. Σα ηξαπέδηα θαζαξίδνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Αλαδφρνπ κεηά 
απφ θάζε ρξήζε. 
 
  

ΑΡΘΡΟ  13 
Ώξεο Λεηηνπξγίαο Κπιηθείσλ 

  

 α. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
  (1). Κπιηθείν Γηνηθεηεξίνπ 

 ΠΡΧΗ 

Δξγάζηκεο εκέξεο 0630 - 1500 

Ζκέξεο αξγίαο 
Μφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη 

θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Γηνίθεζεο    

    
  (2). Κπιηθείν – Αίζνπζα Αλαςπρήο (ΚΦΜ) ηξαησληζκνχ. 

 ΠΡΧΗ  ΒΡΑΓΤ 

Δξγάζηκεο εκέξεο 0630 - 1500 1800 - 2300 
Ζκέξεο αξγίαο 0730 - 1500   1800 - 2400 

 
 β. Σν ΠΒΚ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεί ηα παξαπάλσ σξάξηα, 
γηα ιφγνπο πξνζαξκνγήο ζην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ, γλσξίδνληαο 
ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο λσξίηεξα, ζηνλ Αλάδνρν θάζε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε. 
 
 γ. Δηδηθά γηα ηελ θαληίλα Γηνηθεηεξίνπ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ηνπνζεηήζεη δχν (2) άηνκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαληίλαο θαη εμππεξέηεζε ησλ 
πειαηψλ, απφ ηελ 06.30 έσο 08.30 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ 
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ΠΒΚ ζα εμππεξεηείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ 
Αλαδφρνπ κε ηελ παξνχζα δέζκεπζε ζα ελεξγνπνηνχληαη άκεζα νη πνηληθέο 
ξήηξεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ  14 

Δγγπνδνζία Καιήο Δθηέιεζεο 
 
 α. Ο Αλάδνρνο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαηέζεζε ζην 
ΠΒΚ/ΚΟΤ/ΓΠ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ……………………….. κε αξηζκφ 
……………………., πνζνχ …………………. επξψ (………..,00€). 
  
 β. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζην πηζησηηθφ 
ίδξπκα πνπ ηελ εμέδσζε, κεηά ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ 
απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  15 
Πνηληθέο Ρήηξεο -Έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ 

 
 α. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, 
επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  (1) Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο: 
 
   (α)  Έιιεηςε δηαηηκεκέλσλ εηδψλ πξηλ ηηο 13:00. 
 
   (β)  Πψιεζε κε απζαίξεηε αχμεζε ηηκψλ. 
 
   (γ)  Πψιεζε εηδψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
   (δ)  Με χπαξμε ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηαο ηφζν 
θαηά ηελ παξαζθεπή φζν θαη θαηά ηελ δηάζεζε ησλ εηδψλ. 
 
   (ε)  Με ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ΠΒΚ 
θαη ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή φηαλ ν ηξφπνο ζπλαιιαγψλ ηνπ δελ είλαη απηφο πνπ 
επηβάιιεηαη γηα δηάζεζε πξνο ζηξαηησηηθή κνλάδα. 
 
   (ζη) Παξαβίαζε λνκνζεζίαο πεξί Διι. Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 
(Ν.4308/2014), Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν.4174/2013) θαη Κχξσζεο 
Κψδηθα ΦΠΑ (Ν.2859/2000). 
 
   (δ) Με χπαξμεο ηηκήο πάλσ ζην θάζε έλα ζπζθεπαζκέλν 
ηεκάρην (φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 5 § ε) 
 
   (ε) Με χπαξμεο ηηκήο πιεζίνλ ζηα κε ζπζθεπαζκέλα πξντφληα 
(φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 5 § ζη) 
 
   (ζ) Με χπαξμε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ (φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 13 § γ)  
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 Δπηβάιιεηαη: 
 
   1/  Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν 500 επξψ. 
 
   2/  Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηκν 1.000 επξψ. 
 
   3/  Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, πξφζηηκν 1.500 επξψ. 
 
 β. Όζνλ αθνξά πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη 
επηβιαβή γηα ηελ πγεία ή αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε [κε ηνμηθέο θιπ. 
νπζίεο, αγαζά πνπ ππέρνπλ κφιπλζε θ.ν.θ (ΚΤΑ 121/03, ΦΔΚ 685/ΣΒ/30.5.03)] 
επηβάιιεηαη γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν 1.000 επξψ. 
   
  γ. Μεηά απφ: 
 
   (1) Νέα ηαπηφζεκε ζπκβαηηθή παξέθθιηζε. 
 
   (2) ψξεπζε πεξηζζφηεξσλ δηαθνξεηηθψλ παξεθθιίζεσλ γηα ηηο 
νπνίεο είηε έρεη γίλεη ζχζηαζε ή θαη έρεη επηβιεζεί πξφζηηκν θαηά ηα αλσηέξσ  
 
   (3) ε δεχηεξε παξέθθιηζε θαηά ηελ παξάγξαθν β θαη α(1) (ζη) 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ,  
 
   (4) Παξέθθιηζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ ζ ηνπ άξζξνπ 
8 ηεο παξνχζαο 
 
   (5) Σελ κε έληαμε ησλ θπιηθείσλ ηνπ ΠΒΚ ζην χζηεκα 
Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαηά HACCP εληφο ελφο (1) κελφο. 
 
   (6) Σε κε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ δηαδηθαζία 
έγθξηζεο ησλ πξνο πψιεζε αγαζψλ (φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 5 ηεο 
παξνχζεο). 
 
ζα επάγεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΠΒΚ ε έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
   δ. Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
  ε. ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, 
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ΠΒΚ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή 
εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
   
   (1). Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή 
θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 
   
   (2). Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην 
ζχλνιν ή κέξνο ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4412/16.  Ο απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε 
πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο.  
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ΑΡΘΡΟ  16 
Αλσηέξα βία 

 
 Ο Αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) 
εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, 
λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 
AΡΘΡΟ 17 

Δθρψξεζε χκβαζεο 
 
                Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηνλ Αλάδνρν λα εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο 
απηήο ή νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ 
απνξξένπλ εμ’ απηήο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζηψζεσο γηα ηα ρξήκαηα 
νθεηιφκελα ζε απηήλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ρσξίο 
ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ.  
 

AΡΘΡΟ 18 
Δθαξκνζηέν δίθαην – Δπίιπζε δηαθνξψλ 

 
 Ζ  χκβαζε  δηέπεηαη  απφ  ην  Διιεληθφ  δίθαην.  Σν ΠΒΚ  θαη  ν  
Πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε θάζε δηαθνξάο 
ζρεηηθήο κε ηε χκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 
εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή απηήο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  ε 
πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε ρξνληθή 
πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο δηαθνξάο, απηή δηεπζεηείηαη βάζεη 
ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηα 
Υαληά. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
Σειηθέο Γηαηάμεηο 

 
 Ζ παξνχζα ζχκβαζε : 
 
 α. Καηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν 
ζπζρεηίδεηαη (Γηαθήξπμε, Πξνζθνξά, Όξνη πκθσληψλ) εθηφο απφ θαλεξά 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιινκέλνπο.  
 
 β.  πληάρζεθε ζε δχν φκνηα πξσηφηππα ζε απιφ ραξηί θαη κεηά ηελ 
αλάγλσζε ηεο ππνγξάθηεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.  Απφ ηα πξσηφηππα 
απηά ην έλα θξαηήζεθε απφ ην ΠΒΚ/Γλζε Πξνκ. & πκβάζεσλ θαη ην άιιν έιαβε 
σο δηπιφγξαθν ν Αλάδνρνο. 
 
 γ. Σν ΠΒΚ δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ 
πάζεο θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θιπ. πνπ ζα ιεθζνχλ θαη δελ επζχλεηαη 
νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζην κεληαίν κίζζσκα, ηελ πνηφηεηα θαη 
ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 
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 δ. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα 
απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο 
ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/16. 
 
 ε. ε δηαθνξέο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη δελ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα 
ζχκβαζε, ζα ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ λ. 4412/16. 
 
 

 
ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 
  Γηα ην ΠΒΚ     Γηα ηνλ Αλάδνρν 
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