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ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ – ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ 

ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΣΟΤ ΠΒΚ  
 

Άπθπο 1 
Ανηικείμενο – Γιάπκεια ύμβαζηρ 

 
  1. Αληηθείκελν ησλ εηδηθώλ όξσλ είλαη ε ιεηηνπξγία θαη 
εθκεηάιιεπζε ηνπ ρώξνπ αλαςπρήο (ΚΦΜ) ηνπ θπιηθείνπ ζην ηξαησληζκό θαη ηνπ 
θπιηθείνπ ζην Γηνηθεηήξην ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο, πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη 
κε ηνλ όξν «ΚΤΛΗΚΔΗΑ». Γηα ηνπο πειάηεο θαη ζηα δύν θπιηθεία, ζα εθαξκόδεηαη ην 
ζύζηεκα απηνεμππεξεηήζεσο (SELF SERVICE). 
 
  2. Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη δύν (2) έηε κε δπλαηόηεηα 
κνλνκεξνύο παξάηαζεο από ην ΠΒΚ έσο έλα (1) αθόκα έηνο. 
 
  3. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο είλαη κεηά ηελ πάξνδν 
ηνπ πξώηνπ έηνπο ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΠΒΚ, ελαξκνληζκέλε κε ην Γείθηε 
Σηκώλ ηνπ Καηαλαισηή θαη ησλ κηθξννηθνλνκηθώλ θαη καθξννηθνλνκηθώλ 
ζπλζεθώλ πνπ ζα επηθξαηνύλ ζηελ αγνξά. 
 

Άπθπο 2 
Γενικά σαπακηηπιζηικά 

 
  1. ηα θπιηθεία ζα δηαηίζεληαη από ηνλ Αλάδνρν ππνρξεσηηθά 
όια  ηα πξντόληα ηεο Πξνζζήθεο «1/Β». Ζ ύπαξμε - δηάζεζε επηπιένλ εηδώλ, 
ηνπξηζηηθώλ, αλακλεζηηθώλ, θαζώο θαη ηύπνπ πξόρεηξνπ θαγεηνύ είλαη δπλαηή 
κόλν θαηόπηλ έγθξηζεο από ηελ Γηνίθεζε (ηόζν γηα ηα πξνζθεξόκελα είδε όζν θαη 
γηα ηηο ηηκέο απηώλ). Ζ έγθξηζε ζα δίλεηαη γηα ην θάζε έλα από απηά μερσξηζηά ελώ 
ν αλάδνρνο ζην ζρεηηθό έγγξαθν αίηεκα ζα πξνζδηνξίδεη ην θπιηθείν από ην νπνίν 
ζα γίλεη ε δηάζεζε ησλ εηδώλ. Δηδηθά ζηε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπξηζηηθώλ 
αλακλεζηηθώλ εηδώλ ν ρώξνο ηνπνζέηεζεο απηώλ ζα ππνδεηθλύεηαη από ην ΠΒΚ. 
ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 
έγθξηζεο ε ππεξεζία δύλαηαη λα πξνβεί ζηε θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο. 
 
  2. Ζ επάξθεηα ησλ πνζνηήησλ γηα ηα δηαηηκεκέλα πξντόληα 
πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη θαζνιηθή κέρξη ηελ 13:00. ε πεξίπησζε κε 
ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ κε ηελ παξαπάλσ δέζκεπζε ζα ελεξγνπνηνύληαη 
άκεζα νη πνηληθέο ξήηξεο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.  

 
3. Οη ηηκέο δηάζεζεο ησλ δηαηηκεκέλσλ πξντόλησλ κε ΦΠΑ, 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε Πξνζζήθε «1/Β» ηνπ παξόληνο. Σα ζπζθεπαζκέλα 
δηαηηκεκέλα πξντόληα ζα πξέπεη ζην ζύλνιν ηνπο λα βξίζθνληαη ζε έλα ρσξηζηό 
ξάθη (όρη καδί κε ηα ππόινηπα πξντόληα) θαη λα είλαη εκθαλέο όηη ζην ξάθη απηό 
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βξίζθνληαη δηαηηκεκέλα πξντόληα. Αλαπξνζαξκνγή ηηκώλ είλαη δπλαηή κεηά ηε 
ζπκπιήξσζε ελόο έηνπο από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ή ηπρόλ 
αιιαγή ηεο θνξνινγίαο, θαηόπηλ εγγξάθνπ αηηήζεσο ηνπ Πξνκεζεπηή θαη 
εγθξίζεσο ηνπ ΠΒΚ. 

 
4. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξέρεη  

θαθέ κε ζπλνδεπηηθά ζην Γηνηθεηήξην ή ζην RCB ζην πιαίζην θηινθξνλήζεσλ ηνπ 
ΠΒΚ, εθόζνλ ελεκεξσζεί 24 ώξεο λσξίηεξα από ην ΠΒΚ.  

 
5.   Θα πξέπεη όια ηα ζπζθεπαζκέλα πξντόληα λα έρνπλ 

ηνπνζεηεκέλε ηελ ηηκή πώιεζεο ηνπ πξντόληνο (ηνπ ηεκαρίνπ) πάλσ ζην θάζε έλα 
ηεκάρην ζε εκθαλέο ζεκείν ζε εθηππσκέλεο εηηθέηεο (όρη ρεηξόγξαθα). Ζ 
ππνρξέσζε απηή δελ αθνξά ηα λεξά. ε πεξίπησζε κε ύπαξμεο ηηκήο πάλσ ζηα 
πξντόληα ζα ελεξγνπνηνύληαη άκεζα νη πνηληθέο ξήηξεο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.  

 
6.  ηα κε ζπζθεπαζκέλα πξντόληα (ζθνιηαηνεηδή, ληόλαηο, κε 

ζπζθεπαζκέλεο κπάξεο δεκεηξηαθώλ, ζάληνπηηο, θηι) ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
αλαξηεκέλε πιεζίνλ ηνπ πξντόληνο ηακπέια (ζηελ θξύα ή δεζηή βηηξίλα) πνπ λα 
αλαγξάθεη ην πξνο πώιεζε είδνο θαη ηελ ηηκή ηνπ. ε πεξίπησζε κε ύπαξμεο 
ηηκήο πιεζίνλ ηνπ πξντόληνο ζύκθσλα κε ηελ ππόδεημε, ζα ελεξγνπνηνύληαη 
άκεζα νη πνηληθέο ξήηξεο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.  

 
7. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ςήλεη, παξαζθεπάδεη θαη ζπζθεπάδεη 

ηα πξνζθεξόκελα ζθνιηαηνεηδή θαη ζάληνπηηο ζε εξγαζηήξην ηδηνθηεζίαο ηνπ 
πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 22.000:2005. Σα ζάληνπηηο ζα βξίζθνληαη ζε ζπζθεπαζία 
ε νπνία ζα αλαγξάθεη θαη’ ειάρηζηνλ, ηελ εκεξνκελία παξαζθεπήο θαη ιήμεσο ηνπ 
πξντόληνο ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαη ηελ θίξκα ηνπ παξαζθεπαζηή. Σα ζθνιηαηνεηδή ζα 
πξνέξρνληαη από θξέζθηα δύκε, ζα ςήλνληαη ζην εξγαζηήξην – παξαζθεπαζηήξην 
ηνπ αλαδόρνπ θαη ζα δηαηίζεληαη δεζηά ζηηο θαληίλεο ηνπ ΠΒΚ όπνπ ζα 
ζπληεξνύληαη ζε ζεξκνζαιάκνπο – βηηξίλεο έηνηκα πξνο θαηαλάισζε. 

 
8.  Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εληάμεη ηα θπιηθεία ζην ζύζηεκα 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ πνπ δηαζέηεη θαηά ISO 22.000:2005, εληόο ελόο 
(1) κελόο από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο θαη λα αλαξηήζεη ηελ ζρεηηθή 
πηζηνπνίεζε ζε εκθαλέο ζεκείν εληόο ησλ θπιηθείσλ. 

 
9. Θα πξέπεη λα ππάξρεη αλαξηεκέλνο ζπγθεληξσηηθόο 

ηηκνθαηάινγνο πξντόλησλ ζε εκθαλέο ζεκείν ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν 
ησλ δηαηηζέκελσλ δηαηηκεκέλσλ πξντόλησλ (πρ δίπια ζην ηακείν). Σπρόλ 
δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα κε ηα πξνο πώιεζε πξντόληα ζα είλαη ηππνπνηεκέλα θαη 
ελεκεξσκέλα (είδε - ηηκέο). 

 
10. Ζ εθκίζζσζε ησλ θπιηθείσλ ζα γίλεη κε εληαίν κεληαίν 

κίζζσκα ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη ζην ΠΒΚ ην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα.  
 
11. Ο Αλάδνρνο εθόζνλ ηνπ δεηεζεί από ην ΠΒΚ (έσο 10 

εβδνκάδεο ζπλνιηθά αλά έηνο), έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη επηπιένλ 
πξνζσπηθό γηα ηελ παξνρή αληηζηνίρσλ ππεξεζηώλ ζην Κπιηθείν RCB  ή/θαη ζην 
θπιηθείν ΥΧΚ ηνπ Υώξνπ Δθηόμεπζεο (πεξηνρή Υνξδάθη) πξνο εμππεξέηεζε ηνπ 
ππάξρνληνο πξνζσπηθνύ. Γηα ηηο επηπιένλ παξερόκελεο απηέο ππεξεζίεο δε ζα 
ππάξρεη θακηά αλαπξνζαξκνγή (επηβάξπλζε ή ειάηησζε) ζην κεληαίν κίζζσκα.   
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  12. Οη επθνιίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο απηόο λα 
έρεη θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε είλαη: 
 

 
α. Νεξό. 

 
β. Γίθηπν απνρεηεύζεσο (απνρέηεπζε γεληθά). 

 
γ. Καηάιιεια δηακνξθσκέλνη ρώξνη.  

 
   δ. Δμνπιηζκόο θπιηθείσλ θαη αίζνπζαο όπσο απηόο 
αλαγξάθεηαη ζηηο Πξνζζήθεο «2» θαη «3» γηα ηα θπιηθεία ηνπ ηξαησληζκνύ θαη 
Γηνηθεηεξίνπ αληίζηνηρα.  
 
   ε. Γξακκή internet 
 
  13. Οη ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπιηθείσλ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά 
ζην άξζξν 12 ηνπ παξόληνο. 
 
 

Άπθπο 3 
Διδικά σαπακηηπιζηικά 

 
  1. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ ζα εθαξκόδνληαη όιεο νη 
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 
 

2. Δπί ηνπ ηξόπνπ παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ ζα εθαξκόδνληαη 
επαθξηβώο νη όξνη ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ αξρώλ HACCP. 
 

  3. 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.  
 
  4. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε θαζαξηόηεηα όισλ ησλ 
ρώξσλ ησλ θπιηθείσλ. Δηδηθόηεξα  ζην θπιηθείν ηξαησληζκνύ, είλαη ππεύζπλνο 
θαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ηνπαιεηώλ απηνύ .  
 

ΑΡΘΡΟ  4 
Οικονομική και Υπημαηοοικονομική Δπάπκεια. 

 
 
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα. 
 
 Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ν κέζνο 
γεληθόο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 
2016, 2017, 2018 λα κελ είλαη κηθξόηεξνο ησλ 48.000 €.  
 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο απαηηείηαη 
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από ηε λνκνζεζία ηε ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο θαη 
από ηηο νπνίεο ζα πξνθύπηεη όηη ν κέζνο γεληθόο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ γηα ηα 
νηθνλνκηθά έηε 2016, 2017, 2018 δελ είλαη κηθξόηεξνο ησλ 48.000 €. Δάλ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο, γηα βάζηκν ιόγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλύεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. Ζ 
θαηαιιειόιεηα ηνπ πξνζθνκηδόκελνπ από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα εγγξάθνπ γηα ηελ 
απόδεημε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ επάξθεηαο ελαπόθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (άξζξν 80 παξ. 4 εδ. β λ. 4412/2016).  
 
 
Σερληθή –Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα 

 
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα γηα ηελ παξνύζα 

δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ, λα δηαζέηνπλ εξγαζηήξην ηδηνθηεζίαο ηνπο ην νπνίν λα δηαζέηεη ISO 
22000:2005. 

 
Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηα νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο ππνβάιινπλ ηα έγγξαθα εθείλα πνπ απνδεηθλύνπλ όηη δηαζέηνπλ 
εξγαζηήξην ηδηνθηεζίαο (άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή άδεηα εγθαηάζηαζεο, θηι) ην νπνίν 
λα δηαζέηεη ISO 22000:2005 . 

Άπθπο 5 
Τγειονομικόρ και ποιοηικόρ έλεγσορ 

 
 1. Σα παξαιακβαλόκελα πξντόληα ζα πθίζηαληαη ηξηκεληαίν 

πνηνηηθό θαη πγεηνλνκηθό έιεγρν, θαηά ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, κε κέξηκλα ηεο  
Δπηηξνπήο Διέγρνπ Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ηνπ ΠΒΚ, παξνπζία ηνπ 
Αλαδόρνπ ή λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο: 

 
α. Με καθξνζθνπηθή – νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε. 

 
β. Με έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπο θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζπληήξεζεο. 
 

  γ. Με εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. 
 

  2. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεζκεύζεη κεηά από ηνπο 
αλσηέξσ ειέγρνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαιαβήο ηνπο ή ηεο επεμεξγαζίαο 
ηνπο, νιόθιεξε ηελ πνζόηεηα ή κέξνο ησλ πξντόλησλ, εάλ δελ πιεξνύλ ηηο 
πξνβιεπόκελεο Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ή ηηο θαζνξηδόκελεο από ηε ζύκβαζε 
πξνδηαγξαθέο. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη ηηο 
δεζκεπζείζεο πνζόηεηεο απζεκεξόλ ζην ΠΒΚ.   
 

 3. Γείγκαηα ιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην  
Σκήκα 8 ηνπ .Κ. 422-10, κε ηελ άθημε ηνπ πξντόληνο ζην ηξαηόπεδν ή ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην επεμεξγαζίαο ηνπ ή πώιεζεο, παξνπζία ηνπ Αλαδόρνπ 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 
Αλαδόρνπ θαη νπδεκία έλζηαζε γίλεηαη απνδεθηή. Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη 
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από ηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ζα απνζηέιινληαη αξκνδίσο γηα 
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ελώ ην ζρεηηθό θόζηνο ζα βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. 
 
        4. Ζ ζπζθεπαζία ησλ πξντόλησλ ζα είλαη απηή πνπ πξνβιέπεηαη 
από ηνλ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ (ΚΣΠ), ρσξίο ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 
        

5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη 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) ή ISO 22000:2005. 

 
6. Σν πξνζσπηθό ηεο επηρεηξήζεσο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ 

παξαγσγή, άκεζα ή έκκεζα, πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλόλσλ 
πγηεηλήο ζε όηη αθνξά ζηελ αηνκηθή πγηεηλή, ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ηξνθίκσλ θαη 
ηελ αζθαιή δηαθίλεζε απηώλ. 

 
  7.  Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί πιήξε θαη απόιπηε 
θαζαξηόηεηα θαη λα ζπκκνξθώλεηαη απόιπηα ζηηο νδεγίεο ηνπ Σκήκαηνο 
Τγεηνλνκηθνύ ηνπ ΠΒΚ, εθείλεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ηάμε θαη θαζαξηόηεηα ησλ 
θπιηθείσλ θαη ινηπώλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ. Δηδηθόηεξα δηεπθξηλίδεηαη όηη ηα 
αλαγθαία είδε γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο 
(απνξξππαληηθά, ζαπνύληα ρεηξόο, ραξηηά πγείαο θιπ) βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 

8. 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.    

 
Άπθπο 6 

Δγκαηαζηάζειρ - Δξοπλιζμόρ 
 
 1. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη πιήξσο ην θόζηνο πξνκήζεηαο θαη 
εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνύ, πιηθώλ, ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ, επίπισλ θαη 
ζθεπώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ αλαςπρήο πέξα ησλ ήδε 
ππαξρόλησλ. Οη ζπζθεπέο απηέο, πνπ είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Αλαδόρνπ, ζα 
αλαθεξζνύλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο θαη ζα δνζεί έγθξηζε από ην ΠΒΚ 
γηα ηελ ρξήζε ηνπο. 
 
 2. Δηδηθόηεξα ππνρξενύηαη λα εγθαηαζηήζεη ηα παξαθάησ: 
  

α. Καηάιιεια ηξαπεδνθαζίζκαηα ηύπνπ θαθεηέξηαο 
ρσξεηηθόηεηαο, ηνπιάρηζηνλ 50 αηόκσλ. 

  
β. Δίδε παξνρήο ππεξεζηώλ ςπραγσγίαο, ησλ νπνίσλ ην θόζηνο 

ρξήζεο ζα βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν θαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά 
επ’ σθειεία ηνπ Αλαδόρνπ. Χο ηέηνηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα 
παξαθάησ: 
 
   (1) Σνπιάρηζηνλ δύν (2) αλεμάξηεηεο ζέζεηο internet 
(πιήξε εμνπιηζκό PC, επίπισζε θηι). Ζ ζύλδεζε ζα παξέρεηαη από ην ΠΒΚ. Ο 
Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίζεη ηνλ απνθιεηζκό ησλ ζηνηρεκαηηθώλ 
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εηαηξεηώλ θαη ηε δηαρείξηζε πνξλνγξαθηθνύ πιηθνύ από ην Internet πνπ ζα 
δηαηίζεηαη από ηηο ζέζεηο απηέο. 

 
(2) Έλα (1) Μπηιηάξδν.  

 
   (3) Έλα (1) Σξαπέδην πνδνζθαηξάθη. 
 
   (4) πιινγέο από επηηξαπέδηα παηρλίδηα (ζθάθη, ηάβιη θαη 
ινηπά θαηά ηελ θξίζε ηνπ αλαδόρνπ ζε ζπλελλόεζε κε ην ΠΒΚ).  
 
Σα αλσηέξσ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ κε εηζήγεζε ηνπ Αλαδόρνπ θαηόπηλ 
ζπλελλόεζεο θαη έγθξηζεο από ην ΠΒΚ 
 
 3.  Σν ΠΒΚ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ ππξαζθάιεηα ηνπ ρώξσλ θαη γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ πιηθώλ ππξαζθαιείαο θαη ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν απηήο. 

 
4. Σπρόλ αιιαγέο ζηελ θηηξηαθή δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ ή βειηηώζεηο 

ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ελδερνκέλσο λα εμππεξεηεί θαιύηεξα ηνλ ζθνπό ηνπ 
θπιηθείνπ ζα γίλεηαη κεηά από έγθξηζε από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ ΠΒΚ θαη κε 
επζύλε-επηβάξπλζε ηνπ Αλαδόρνπ. 

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

αμηνιόγεζεο ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κέζσλ ηνπ πξνκεζεπηή.
  
 6. Ζ πληήξεζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ (θηίξηα, θνπθώκαηα, 
πδξαπιηθό, ειεθηξηθό θαη απνρεηεπηηθό ζύζηεκα, θεληξηθή ζέξκαλζε-θιηκαηηζκόο 
θαη γεληθά νηηδήπνηε είλαη ελζσκαησκέλν κε ηα θηίξηα) βαξύλεη ην ΠΒΚ. Σνλ 
Αλάδνρν βαξύλεη ε αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ αλαισζίκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 
εζσηεξηθό ρώξν ηνπ θηηξίνπ θαη θζείξνληαη θαηά ηελ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
όπσο ιακπηήξεο, βξύζεο, ιάζηηρα, θαδαλάθηα θ.α. 
 
 7. Μεηά ηε ιήμε ή ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο ή ηελ ηπρόλ θήξπμε ηνπ 
Αλαδόρνπ σο έθπησηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη εληόο πέληε (5) εκεξώλ λα 
απνκαθξύλεη όιν ηνλ εμνπιηζκό, ηα ζθεύε, ηα εκπνξεύκαηα θαη νηηδήπνηε άιιν 
γεληθά ηνπ αλήθεη, από ηνπο ρώξνπο ηνπ ΠΒΚ, ελώ ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη 
ηνλ εμνπιηζκό θαη ηνπο ρώξνπο ηνπ ΠΒΚ θαζαξνύο. Ζ εηζαγσγή ησλ πξντόλησλ 
ηεο λέαο ζύκβαζεο, εθηόο ησλ πξντόλησλ ηεο Πξνζζήθεο «1/Β», ζα γίλεηαη αθνύ 
ν αλάδνρνο δερζεί ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ θαη όρη ην αληίζηξνθν. 
 
 8. Σν ΠΒΚ ζεσξεί όηη θάζε ππνςήθηνο 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 Αλαδόρνπ επί ησλ 
αλσηέξσ, δελ ζηνηρεηνζεηεί θαη΄ ειάρηζηνλ αηηηνινγία γηα νπνηαδήπνηε κεηέπεηηα  
παξεξκελεία ή κε εθπιήξσζε ησλ όξσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. 
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Άπθπο 7 
Διδικοί πεπιοπιζμοί 

 
  1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί Φνξνινγηθέο Σακεηαθέο Μεραλέο 
(ΦΣΜ) θαη λα πξνζθνκίδεη ην ζύλνιν ησλ Ε θάζε ηξίκελν ζην ΠΒΚ. Δπηπξόζζεηα 
ππνρξενύηαη λα ηεξεί κεράλεκα ΡΟS, ηα έμνδα ρξήζεο ηεο ζρεηηθήο 
ηειεπηθνηλσληαθήο γξακκήο ζύλδεζεο απηνύ ζα βαξύλνπλ ην ΠΒΚ. 
 
  2. Ζ κεηαθνξά ησλ πξνκεζεηώλ ζην ΠΒΚ ζα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά 
κέζα ηνπ Αλαδόρνπ θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπιηθείσλ θαη έσο κηζή ώξα 
πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ εθθόξησζε ησλ πξνκεζεηώλ ζα γίλεηαη κε 
επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ. 
 
  3. Σν πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη από ηελ 
Δπξσπατθή έλσζε ή ρώξεο κέιε ηνπ ΝΑΣΟ θαη λα γλσξίδεη ζε επίπεδν εξγαζίαο 
ηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα. ε θάζε πεξίπησζε θαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο ην 
πξνηεηλόκελν γηα εξγαζία πξνζσπηθό ηνπ αλάδνρνπ ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη από 
ην ΠΒΚ. 
 
  4. Σν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ απαηηείηαη κε επζύλε απηνύ λα είλαη 
αζθαιηζκέλν θαη ε πξόζιεςή ηνπο θαη εξγαζία ηνπο λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 
δηαζέηεη ζην ΠΒΚ όια ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηεζνύλ θαη πνπ αθνξνύλ ηνπο 
απαζρνινύκελνπο από απηόλ.  
 
 5. Όια ηα κέηξα πνπ αθνξνύλ ηελ επηινγή, πξόζιεςε, κεηαθνξά, 
πιεξσκή, αζθάιεηα, πγεία, πεξίζαιςε, ηξνθνδνζία θαη ζηέγαζε ησλ 
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. 
 
  6. Ο Αλάδνρνο δειώλεη θαη εγγπάηαη όηη όιν ην πξνζσπηθό πνπ ζα 
απαζρνιήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο είλαη έκπεηξν, δηαζέηεη ηηο 
θαηάιιειεο άδεηεο εξγαζίαο θαη είλαη εμνπιηζκέλν κε ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο όπνπ θαη όηαλ απηό απαηηείηαη.  
   
 7. 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. 
 
  8. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη 
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ ή ησλ Καλνληζκώλ πνπ αθνξνύλ ηε δήισζε 
απηνύ ζηηο ζρεηηθέο Αξρέο θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεη άκεζα ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. 

 
 9. Ο Αλάδνρνο απαγνξεύεηαη κε πνηλή έθπησζεο λα: 
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  α. Δγθαηαζηήζεη ή επηηξέςεη ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηπρεξώλ 
παηγλίσλ ή ζπζθεπώλ παληόο ηύπνπ (ραξηηά, slot machines, παίγληα ηύπνπ θαδίλν 
θηι) κέζα ή έμσ από ηελ αίζνπζα πνπ ηνπ παξαρσξείηαη κε ηε ζύκβαζε πνπ ζα 
ππνγξαθεί. 
 
  β. Πσιεί κέζα ή έμσ από ην θηίξην πνπ ηνπ παξαρσξείηαη κε ηε 
ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, αιθννινύρα πνηά πιελ κπύξαο, ηνμηθέο νπζίεο θαη 
θάξκαθα πάζεο θύζεσο πιελ ειαθξώλ παπζίπνλσλ.  
 
  γ. Υξεζηκνπνηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ θαη ηηο ειεθηξηθέο 
ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζην ρώξν ησλ θπιηθείσλ (ηδηνθηεζίαο ΠΒΚ ή ηνπ 
Αλαδόρνπ) γηα παξαζθεπή εδεζκάησλ πνπ δελ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δύν (2) 
θπιηθείσλ. 
 

Άπθπο 8 
Δμθάνιζη και ζςμπεπιθοπά πποζυπικού 

 
 1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηνπ ΠΒΚ γηα ηελ ελ γέλεη θαιή 
εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαγνκέλνπ ζ’ απηόλ πξνζσπηθνύ, θαη 
ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη όια ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέηξα πξνο απνθπγή 
ζπκπεξηθνξώλ πνπ αληίθεηληαη ζηνπο ζηξαηησηηθνύο θαλνληζκνύο. 
 
 2. Σν ΠΒΚ δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ άκεζε 
απνπνκπή ησλ απείζαξρσλ ή αθαηάιιεισλ ππαιιήισλ ηνπ Αλαδόρνπ. Ο 
Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζε άκεζε ζπκκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ κε ηηο 
ζρεηηθέο ππνδείμεηο ηνπ ΠΒΚ. 
 
 3. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί αλεξηεκέλε θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ, 
ζεσξεκέλε από ην Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο Υαλίσλ Κξήηεο. Χο πξνο ηελ 
πγηεηλή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο 
πγεηνλνκηθέο θαη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο. Δπίζεο ην πξνζσπηθό πξέπεη λα έρεη 
ζεσξεκέλν βηβιηάξην πγείαο ή ην πξνβιεπόκελν από ην Νόκν πηζηνπνηεηηθό 
πγείαο γηα ηελ εξγαζία ζε επηρείξεζε πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο κε ζπλνδεπηηθέο 
πξνβιεπόκελεο εμεηάζεηο πνπ ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζε Γεκόζην Ννζνθνκεία ή 
αλαγλσξηζκέλα ηδησηηθά ηαηξηθά θέληξα, ηα νπνία ζα γλσζηνπνηνύληαη θαη ζα 
επηδεηθλύνληαη ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο ύκβαζεο. 
 
 4. Σν πξνζσπηθό ζα ληύλεηαη κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδόρνπ κε ηνλ 
θαηάιιειν θαη νκνηόκνξθν θαηά εηδηθόηεηα ηκαηηζκό θαη ππόδεζε, γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ θαη ηελ άλεζή ηνπ, 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.  
 

Άπθπο 9 
Ανάπηηζη Πινακίδυν 

 
 1. 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 ΠΒΚ σο 
πξνο ην αθξηβέο πεξηερόκελν.  
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 2. Ο Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα λα αλαξηά θσηνγξαθίεο, εηθόλεο, 
δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θιπ κόλν θαηόπηλ  πξνεγνύκελεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ηνπ 
ΠΒΚ. 
 
 3. Δηδηθόηεξα ζην θπιηθείν ηνπ ηξαησληζκνύ, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη 
λα αλαξηά πηλαθίδα κε ηελ κε εβδνκαδηαία ηζνηηκία (RATE €/$) επξώ/ δνιαξίνπ 
θαζώο θαη ηζνηηκία (RATE €/ £) επξώ/Αγγιηθή Λίξα, νη νπνίεο ζα ιακβάλνληαη από 
ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 
 

Άπθπο 10 
Γεληίο Παπαπόνυν- Διζηγήζευν 

 
 1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ πειαηώλ εηδηθό δειηίν 
παξαπόλσλ, ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά. 
 
 2. Σα θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ζπκπιεξσκέλα δειηία ζα ηα ξίπηνπλ νη 
ελδηαθεξόκελνη ζε θιεηδσκέλα εηδηθά θηβώηηα από ηα νπνία ζα ηα παξαιακβάλεη ν 
Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαθνινύζεζεο ηεο ύκβαζεο  ηνπ ΠΒΚ, 
ζα ηα εμεηάδεη θαη ζα ηα ζέηεη ηεξαξρηθά ππόςε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Αλαδόρνπ γηα 
ηε ιήςε ηπρόλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ. 
 

Άπθπο 11 
Καθαπιόηηηα Αποκομιδή Αποππιμμάηυν 

 
 1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ θαη ηελ 
ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε ρώξν θαηάιιειν πνπ θαζνξίδεηαη από ην 
ΠΒΚ. 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 από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Αλαδόρνπ κεηά 
από θάζε ρξήζε. 
 

Άπθπο 12 
Ώπερ Λειηοςπγίαρ Κςλικείος Γιοικηηηπίος ΠΒΚ & Κςλικείος – Αίθοςζαρ 

Ανατςσήρ (ΚΦΜ) ηπαηυνιζμού. 
 

 1. Οη ώξεο ιεηηνπξγίαο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
  α. Κπιηθείν Γηνηθεηεξίνπ 

 ΠΡΧΗ 

Δξγάζηκεο εκέξεο 0630 - 1500 

Ζκέξεο αξγίαο 
Μόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη 

θαηόπηλ έγθξηζεο ηεο Γηνίθεζεο    

    
  β. Κπιηθείν – Αίζνπζα Αλαςπρήο (ΚΦΜ) ηξαησληζκνύ. 

 ΠΡΧΗ  ΒΡΑΓΤ 

Δξγάζηκεο εκέξεο 0630 - 1500 1800 - 2300 
Ζκέξεο αξγίαο 0730 - 1500   1800 - 2400 
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 2. Σν ΠΒΚ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηεί ηα παξαπάλσ σξάξηα, 
γηα ιόγνπο πξνζαξκνγήο ζην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ, γλσξίδνληαο 
ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο λσξίηεξα, ζηνλ Αλάδνρν θάζε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε. 
 
 3. Δηδηθά γηα ηελ θαληίλα Γηνηθεηεξίνπ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 
ηνπνζεηήζεη δύν (2) άηνκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαληίλαο θαη εμππεξέηεζε ησλ 
πειαηώλ, από ηελ 06.30 έσο 08.30 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Σν πξνζσπηθό ηνπ 
ΠΒΚ ζα εμππεξεηείηαη θαηά πξνηεξαηόηεηα. ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ 
Αλαδόρνπ κε ηελ παξνύζα δέζκεπζε ζα ελεξγνπνηνύληαη άκεζα νη πνηληθέο 
ξήηξεο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
 
«1» Καηάζηαζε Γηαηηκεκέλσλ Πξντόλησλ 
«2» Παξερόκελνο από ΠΒΚ Δμνπιηζκόο Κπιηθείνπ θαη Αίζνπζαο ζην Υώξν 
Αλαςπρήο ηξαησληζκνύ. 
«3» Παξερόκελνο από ΠΒΚ Δμνπιηζκόο Κπιηθείνπ θαη Αίζνπζαο ζην Γηνηθεηήξην 
 
 
 
 

              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  



                                              ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
                                              Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡ. 
                                                       ΓΝΖ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΧΝ(Γ3) 
           Υαληά, 29 Ννε 19  
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «B»  
ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.1/438/135446/.2032 
 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΣΗΜΖΜΔΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ   ΣΗΜΖ ΓΗΑΣΗΜΖΖ   

ΔΓΔΜΑΣΑ 

ΜΠΑΓΚΔΣΑ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΜΔ 
ΦΡΔΚΟ ΜΑΤΡΟ ΦΧΜΗ (ΜΑΡ/ 

ΝΣΟΜ/ΣΤΡ/ ΓΑΛ/ΜΑΓΗΟΝ) 1,40 € 

ΜΠΑΓΚΔΣΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ  
(ΚΟΣ/Χ/ΝΣΟΜ/ΜΑΡ/ΣΤΡ) 1,80 € 

ΣΗΑΠΑΣΑ ΓΑΛ.ΦΔΣ.ΝΣΟΜ.ΛΑΓΗ 1,20 € 

ΑΡΑΒΗΚΖ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 
(ΚΟΣ/ΣΤΡ/ΝΣΟΜ/Χ/ΜΑΡ) 

1,80 € 

ΑΝΣΟΤΗΣ ΚΡΟΤΑΑΝ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ 

(ΓΑΛ/ ΝΣΟΜ/ΣΤΡ/ΜΑΡ) 
1,70 € 

ΣΟΣ ΦΡΔΚΟ ΦΧΜΑΚΗ 
ΕΑΜΠΟΝ/ΣΤΡΗ 1,00 € 

ΣΤΡΟΠΗΣΑ 0,80 € 

ΠΑΝΑΚΟΠΗΣΑ 1,00 € 

ΕΑΜΠΟΝΟΚΑΔΡΟΠΗΣΑ 1,40 € 

ΜΠΟΤΓΑΣΑ 1,40 € 

ΑΝΘΟΚΟΤΛΟΤΡΟ 1,20 € 

ΚΡΗΣΗΝΗΑ 200gr (ΟΤΑΜΗ/ ΟΛΗΚΖ 
ΑΛΔΖ) 

1,70 € 

ΟΚΟΛΑΣΟΓΚΟΦΡΔΣΑ 38gr 0,40 € 

ΟΚΟΛΑΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 70 gr 1,40 € 

ΟΚΟΛΑΣΑ ΑΜΤΓΓΑΛΟΤ 100 gr 1,50 € 

ΜΠΗΚΟΣΑ ΓΔΜΗΣΑ 200 gr 1,20 € 

ΜΠΗΚΟΣΑ ΓΔΜΗΣΑ (ΜΗΚΡΑ) 85gr 0,80 € 

ΚΟΤΛΟΤΡΗ ΣΤΠΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ 0,50€ 

ΜΠΗΚΟΣΑ ΣΤΠΟΤ COOKIES 175 gr 1,40 € 

ΜΠΗΚΟΣΑ ΣΤΠΟΤ DIGESTIVE 250 
gr 

1,60 € 

ΓΑΛΔΣΑ ΣΤΠΟΤ CREAM CRACKER 
140- 175 gr 

(ΗΚΑΛΖ/ ΣΑΡΔΝΗΑ/ ΥΧΡΗ ΕΑΥΑΡΖ) 

1,20 € 

ΠΑΣΑΣΑΚΗΑ ΜΔ ΡΗΓΑΝΖ 150 gr  1,50 € 

ΠΑΣΑΣΑΚΗΑ ΜΔ ΑΛΑΣΗ 150 gr 1,50 € 

ΚΑΦΔΓΔ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΟ 0,30 € 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΗΠΛΟ 0,60 € 
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ΔΠΡΔΟ ή ΚΑΠΟΤΣΗΝΟ ΜΟΝΟ 
(100% ARABICA) 0,80 € 

ΔΠΡΔΟ ή ΚΑΠΟΤΣΗΝΟ ΓΗΠΛΟ 
(100% ARABICA) 1,00 € 

FREDDO ΔΠΡΔΟ ή ΚΑΠΟΤΣΗΝΟ 
(100% ARABICA) 1,10 € 

ΝΔ-ΦΡΑΠΔ  0,50 € 

ΣΑΗ ΕΔΣΟ 0,50 € 

ΝΔΡΑ/ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ/ΔΓΔΜΑΣΑ ΦΤΓΔΗΟΤ 

ICE TEA 500ml 
(PEACH/ LEMON/ ΥΧΡΗ ΕΑΥΑΡΖ) 1,25 € 

ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ 
400ml 1,50 € 

ΥΤΜΟ ΑΝΑΜΔΗΚΣΟ 250ml 
(ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ- ΜΖΛΟ- ΚΑΡΟΣΟ/ 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ/ ΡΟΓΗ) 

1,20 € 

ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΜΔ 
ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ 250ml 0,60 € 

ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΛΔΜΟΝΗ ΜΔ 
ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ 250ml 0,60 € 

ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ COLA 330ml 0,60 € 

ΝΔΡΟ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ 0,75 ΛΣ 0,30 € 

ΝΔΡΟ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ 1,5ΛΣ 0,50 € 

ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ ή LIGHT 
500ml 1,00 €  

ΟΚΟΛΑΣΟΤΥΟ ΓΑΛΑ (500 ml) 1,60 € 

 
 α.   Οη ηηκές ηοσ ζσγθεθρηκέλοσ Παραρηήκαηος ηζτύοσλ γηα όιοσς ηοσς  
πειάηες ηφλ θσιηθείφλ. 
      β.   Όια ηα εδέζκαηα/λερά/αλαυσθηηθά/θαθέδες ζα είλαη επώλσκα θαη ε  
ηειηθή έγθρηζε ζα δοζεί από ηο ΠΒΚ, επί ποηλή εθπηώζεφς ηοσ Αλαδότοσ.  
      γ.   Όια ηα ροθήκαηα θρύα ή δεζηά ζα ζερβίροληαη ζε τάρηηλα ποηήρηα. 
      δ.   Ζ ποζόηεηα ηφλ δεζηώλ θαη θρύφλ θαθέ ζα είλαη ηοσιάτηζηολ  
240 ml εθηός ηοσ Διιεληθού θαθέ θαη espresso. 
      ε.   Πρηλ ηελ αλαλέφζε ηες ύβαζες αλά έηος ζα πραγκαηοποηείηαη  
έιεγτος ηφλ αγοραίφλ ηηκώλ θαη ζα επαλαθαζορίδοληαη αλαιόγφς. 
    ζη. Δθόζολ ο Αλάδοτος εκπορεύεηαη παγφηά, σποτρεούηαη ζηε δηάζεζε 
 παγφηού ηύποσ Algida Cornetto ζηα 0,50€. 
 
 

 
        
 

 

 Σρεο (Ο)  ππξίδσλ Κνζκάο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
  
  
 Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  
 Γληήο Πξνκ & πκβ  
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΔΝΑ 
1. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Σπξόπηηαο 
2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Εακπνλνθαζεξόπηηα 
3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο παλαθόπηηαο 
4. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μπνπγάηζαο 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΤΡΟΠΗΣΑ 
 

Πξνζαξηεκέλν 1 ζηελ Πξνζζήθε «1/Β» ηεο Φ.600.1/438/135446/.2032 
 

ΒΑΡΟ: Βάξνο θαηά ηεκάρην 130 γξ. θαη ειάρηζην.   
ΤΝΘΔΖ: θνιηάηα 60 % Σπξόο κε θξέκα γεκίζκαηνο 40 % 
ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ: Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. E. coli: κέρξη 5x102 / 1 γξ. 
Staphylococcus aureus: κέρξη 5x102 / 1 γξ.  
ΥΖΜΗΚΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ: ηαζκηθή αλάιπζε ζπζηαηηθώλ. 
 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ: Σν πξντόλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ θαη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Δ.Κ.1881/2006. Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απνκηκήζεσλ–ππνθαηάζηαησλ 
ηπξηώλ.  
ΓΗΑΘΔΖ :Σν πξντόλ θαηά ηελ δηάζεζή ηνπ ζπλνδεύεηαη από ραξηνπεηζέηα κε 
κηθξή ραξηνζαθνύια ή αδηάβξνρν ραξηί θαηάιιειν γηα ηξόθηκα. Άπαληα βαξύλνπλ 
ηνλ πξνκεζεπηή. Σν πξντόλ θαηά ηελ δηάζεζή ηνπ λα βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία 
≥60˚C .Σελ ζεξκνθξαζία απηή ζα πξέπεη λα έρεη ην πξντόλ ζην ςπρξόηεξν ζεκείν 
ηνπ.  
ΤΝΣΖΡΖΖ: Δληόο ζεξκνζαιάκνπ ζεξκνθξαζίαο >70˚C .  
ΥΡΟΝΟ ΕΩΖ : 24 ώξεο  
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΑΜΠΟΝΟΚΑΔΡΟΠΗΣΑ 
 

Πξνζαξηεκέλν 2 ζηελ Πξνζζήθε «1/Β» ηεο Φ.600.1/438/135446/.2032 
 

ΒΑΡΟ: Βάξνο θαηά ηεκάρην 130 γξ. θαη ειάρηζην. ε πεξίπησζε πνπ 
πξνζηίζεηαη αιιαληηθό απηό ζα είλαη δακπόλ ή δακπόλ κάιαμεο.  
ΤΝΘΔΖ: θνιηάηα 60% Σπξόο θαζέξη κε θξέκα γεκίζκαηνο 40% Βάξνο 
Αιιαληηθνύ: ≥10% (δακπνλνθαζεξόπηηα) 
 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ: Όπσο ηπξόπηηαο.  
ΗΣΟΛΟΓΗΚΔ: (επί παξνπζίαο αιιαληηθνύ). ύκθσλα κε ηα όζα θαζνξίδνληαη γηα 
ην ζπγθεθξηκέλν αιιαληηθό από ηνλ ΚΣΠ θαη ηελ ηζρύνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή 
λνκνζεζία.  
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ: Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε, απνκηκήζεσλ 
θαη ππνθαηάζηαησλ ηπξηώλ. Σν πξνζηηζέκελν αιιαληηθό ππνθαζηζηά ηνλ ηπξό 
θαζέξη ζην γέκηζκα. Ζ ζθνιηάηα ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ, θαη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δ.Κ.1881/2006.  
ΓΗΑΘΔΖ- ΜΔΣΑΦΟΡΑ- ΤΚΔΤΑΗΑ: Όπσο ηπξόπηηαο. 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΝΑΚΟΠΗΣΑ 
 

Πξνζαξηεκέλν 3 ζηελ Πξνζζήθε «1/Β» ηεο Φ.600.1/438/135446/.2032 
 
ΒΑΡΟ: Βάξνο θαηά ηεκάρην 130 γξ. θαη ειάρηζην.   
ΤΝΘΔΖ: θνιηάηα 60% Γέκηζε ζπαλάθη 40%. H γέκηζε απνηειείηαη από 
ζπαλάθη πξώηεο πνηόηεηνο, απαιιαγκέλν από γαηώδεηο πξνζκίμεηο, 
θπηνθάξκαθα ή θπηηθνύο ηζηνύο ζε θαηάζηαζε ζήςεσο. Σν ιαραληθό έρεη ππνζηεί 
θαηεξγαζία κε βξαζκό, δελ ζπλνδεύεηαη από απγά θαη ηπξό, θαη θέξεηαη ζηελ 
θαηαλάισζε ζαλ λεζηίζηκν.  
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ Όπσο ηπξόπηηα. 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ: Απαγνξεύεηαη ε παξνπζία μέλσλ θπηηθώλ ηζηώλ 
ή αδξαλώλ πξνζκίμεσλ. Σν πξντόλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ, θαη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δ.Κ.1881/2006.  
ΓΗΑΘΔΖ- ΜΔΣΑΦΟΡΑ- ΤΚΔΤΑΗΑ: Όπσο ηπξόπηηα. 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΠΟΤΓΑΣΑ 
 

Πξνζαξηεκέλν 4 ζηελ Πξνζζήθε «1/Β» ηεο Φ.600.1/ 
 
ΒΑΡΟ: Βάξνο θαηά ηεκάρην 130 γξ. θαη ειάρηζην.  
ΤΝΘΔΖ: θνιηάηα 60% Κξέκα γεκίζκαηνο 40%  
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ: Όπσο ηπξόπηηα. 
ΓΗΑΘΔΖ: Όπσο ηπξόπηηα. 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΚΔΤΑΗΑ: Όπσο ηπξόπηηα. 
 
 
 

 
 



                                                                           ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
                                              Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. 
                                                       ΓΝΗ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΧΝ(Γ3) 
         Υανιά, 29 Νοε 19  
ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «B»  
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/438/135446/.2032 
 

Παπεσόμενορ από ΠΒΚ Εξοπλισμόρ Κςλικείος και Αίθοςσαρ στο 
Χώπο Ανατςσήρ τπατυνισμού 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟ/ΣΑ 

1. Καηατύκηερ 1 

2. Φςγείο εηαιπίαρ 1 

3. Σελεόπαζε LG 40΄ 1 

4. Γοπςθοπική κεπαία με 
αποκυδικοποιεηή 

1 

5. Φςγείο- βιηπίνα πάγκος 1 

6. Βπαζηήπαρ 1 

7. Καθεηιέπα μικπή 1 

8. Βιηπίνα ζθολιάηυν 1 

9. Παγκάκια 4 

10. Σάβλι 2 

11. Γιάθοπα ήδε κοςδίναρ 
(μππίκια – θλιηδάνια – 
ποηήπια – κοςηάλια μικπά– 
δίζκοι) 

 

 
 

 

 Σσερ (Ο)  πςπίδυν Κοζμάρ 
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
  
  
 Σσερ (ΔΜ) Υπιζηίνα Αλεξάκε  
 Γνηήρ Ππομ & ςμβ  



 

 

                                                                          ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
                                              Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. 
                                                       ΓΝΗ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΧΝ(Γ3) 
          Υανιά, 29 Νοε 19  
ΠΡΟΘΗΚΗ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «B»  
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/438/135446/.2032 
 

Παπεσόμενορ από ΠΒΚ Δξοπλισμόρ Κςλικείος και Αίθοςσαρ στο 
Γιοικητήπιο 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟ/ΣΑ 

1. Καπέκλερ πλαζηικέρ 12 

2. Σπαπέδια πλαζηικά 4 

3. Καπέκλερ μεηαλλικέρ 12 

4. Σπαπέδια μεηαλλικά 4 

5. Δπαγγελμαηική ηοζηιέπα 1 

6. Σελεόπαζε LG 32΄ 1 

7. Δπιηπαπέδιορ τύκηερ 
νεπού 

1 

8. Πάγκοι 2 

9. Φςγείο- Βιηπίνα γλςκών 1 

10. Μεσανή ζοςπυηού καθέ 
για 10 ηεμ 

1 

11. Μεσανή ζοςπυηού καθέ 
για 80 ηεμ (επαγγελμαηικού 
ηύπος) 

1 

12. Φπαπεδιέπα 1 

13. Δζππεζομεσανή 1 

14. Σζαγιέπερ 10 

15. Παγομεσανή 1 

16. ςπηαπιέπα γπαθείος 1 

17. Air Condition 12btu 1 

18. Σποσήλαηε καπέκλα 1 

19. καμπό 1 

20. Υπεμαηοκιβώηιο 1 

21. Γιάθοπα ήδε κοςδίναρ 
(μππίκια – θλιηδάνια – 
ποηήπια – κοςηάλια μικπά 
– δίζκοι) 

 

22. Νηοςλάπια κοςδίναρ 3,0 ημ 

 Σσερ (Ο)  πςπίδυν Κοζμάρ 
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΗ 
  
  
 Σσερ (ΔΜ) Υπιζηίνα Αλεξάκε  
 Γνηήρ Ππομ & ςμβ  


