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ΠΡΟ : Πξνκεζεπηέο   ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
 (Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο, Δηαηξίεο,   Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚ. ΤΠΖΡ. 
 πλεηαηξηζκνί)   ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
   TΜHΜΑ ΤΜΒΑΔΧΝ 
   Σει. 2821026774 
ΚΟΗΝ : ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ-Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ (2)   Φ.600.1/449/74757  
   .1749   
   Υαληά,23 επ 20 
ΘΔΜΑ :  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
ΥΔΣ : α. Τπ’ Αξηζκ. 36/2020 Commitment ΠΒΚ 

β. Γηαθήξπμε Αλνηρηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηνπ Πεδίνπ 
Βνιήο Κξήηεο ππ΄αξηζκ. 12/2020 «Παξνρή Τπεξεζηψλ Λεηηνπξγίαο- 
Δθκεηάιιεπζεο ησλ Δζηηαηνξίσλ ηνπ ΠΒΚ». 

 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππφςε : 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη 
Λνγηζηηθνχ ησλ ΔΓ». 
 
  β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ». 
 
  γ. Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΖΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 20 
«Λφγνη Απνθιεηζκνχ απφ ηηο Γηαδηθαζίεο χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
  
  δ. Σν (α) ζρεηηθφ κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
 
  ε. Λφγσ ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ εζηηαηνξίσλ ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο θαη 
θαζφηη ε αλνηρηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηνπ (β) ζρεηηθνχ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 
 
        πξνζθαινύκε  
 
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ εζηηαηνξίσλ ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (CPV 
55300000) γηα ην κήλα Οθηψβξην 2020, ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο ξνπο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α». Ο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ ππφςε παξνρή 
ππεξεζηψλ είλαη δεθαελληά ρηιηάδεο επξψ (19.000,00€) ρσξίο ΦΠΑ. Ζ δηαδηθαζία 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ.  
 
 2. Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, παξαθαινχκε λα καο θαηαζέζεηε κέρξη ηελ 28 
επ 20 θαη ψξα 14:00 ηα παξαθάησ: 
 
  α. Πξνζθνξά ζχκθσλε κε ηελ Πξνζζήθε «15/Α». 
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  β. Τπεχζπλε δήισζε φηη απνδέρεζηε ηνπο φξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
«Α» ηεο παξνχζεο. 
 
 γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
 δ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
  ε.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο έσο ηξεηο 
κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ή ππεχζπλε δήισζε, πνπ λα  πξνθχπηεη, φηη  
δελ  έρνπλ  θαηαδηθαζζεί  κε  ηειεζίδηθε  δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ  73  ηνπ  Ν.4412/2016, αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 
ζε απηφ. 
 
    ζη.  Πηζηνπνηεηηθφ γηα εθαξκνγή εγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
θξίζηκσλ ζεκείσλ πνπ εθδίδεηαη απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα , πνπ λα βεβαηψλεη ηελ 
ηήξεζε ηνπ πξνηχπνπ ISO 22000:2005 θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ πξνηχπνπ ISO 
9001:2015. ηελ πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο, ε παξνχζα απαίηεζε ηζρχεη γηα θάζε 
έλαλ εηαίξν αλάινγα κε ην πεδίν εηδηθφηεηαο/ ηερλνγλσζίαο πνπ πξνζθέξεη. 
 
  δ. Άδεηα ηεο Αξκφδηαο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη εηδηθή άδεηα 
ιεηηνπξγίαο κε θσδηθφ ηνπ ΔΦΔΣ (IMP), πνπ επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία, 
παξαζθεπή, ηππνπνίεζε, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ. 
 
 3. Οη ελδηαθεξφκελνη  κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζηε 
δηεχζπλζε: 

Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ/Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

είηε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε: cpb@namfi.gr 
 
 4. Ζ πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.namfi.gr/ 
procurement-announcements. 
  
 5. Υεηξηζηήο Θέκαηνο: Γληεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ, Αλρεο (ΔΜ) Κινπβηδάθεο 
Ησάλλεο, ηει. 2821026774. 
 

 
 
 
 
 

               Τπηγνο Κιεάλζεο Καξαηζίλ 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ η ν η θ ε η ή ο 

  

  

Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  

Σκρεο πκβάζεσλ  

mailto:cpb@namfi.gr
http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
http://www.namfi.gr/%20procurement-announcements
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α» Δηδηθνί ξνη 
«Β» ρέδην χκβαζεο  
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      ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
      Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚ. ΤΠΖΡ. 
      ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
         TΜHΜΑ ΤΜΒΑΔΧΝ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ      Υαληά,23 επ 20 
ΓΓΖ Φ.600.1/449/74757/.1749  
      

 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 
ΑΡΘΡΟ  1 

Πεξηγξαθή Δζηηαηνξίσλ – Γπλαηόηεηεο 
 

 1.1 Σα εζηηαηφξηα ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (ΠΒΚ) ιεηηνπξγνχλ ππφ ην 
ζχζηεκα απηνεμππεξεηήζεσο (SELF SERVICE) ησλ ζηηηζκέλσλ, φπνπ ζα επηιέγνληαη 
απφ ζεηξά δηαλνκήο, έηνηκα πηάηα ζεξβηξηζκέλα απφ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο. 
 
 1.3 Σα εζηηαηφξηα ηνπ ΠΒΚ απαηηείηαη λα δχλαηαη λα εμππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα 
(θαη κε παθέηα αλ απαηηεζεί) επηαθφζηνπο (700) ζηηηδνκέλνπο αλά γεχκα εκεξεζίσο, γηα 
φινπο ηνπο ηχπνπο θαγεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ΜΔΝΟΤ ησλ Πξνζζεθψλ ησλ Δηδηθψλ 
ξσλ.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Πξνζθεξόκελεο Σηκέο 

 
 2.1 Οη ηηκέο πνπ ζα πξνζθέξνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα 
ππνβιεζνχλ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ζε ΔΤΡΧ, εθθξαδφκελεο ζε αθέξαην αξηζκφ ή 
δεθαδηθφ αξηζκφ κε έσο έλα δεθαδηθφ ςεθίν θαη ζα βαζίδνληαη ζηα ζπλεκκέλα ΜΔΝΟΤ 
(Πξνζζήθεο Δηδηθψλ ξσλ), ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςε θαη ησλ επθνιηψλ πνπ παξέρνληαη 
απφ ην ΠΒΚ μερσξηζηά γηα θάζε : 
 
  2.1.1 Πξφγεπκα. 
 
  2.1.2 Γεχκα. 
 
  2.1.3 Γείπλν. 
 
   2.1.4 Παθεηαξηζκέλν θαγεηφ δεζηφ 
 
  2.1.5 Παθεηαξηζκέλν θαγεηφ  θξχν 
 
  2.1.6 Παθεηαξηζκέλν πξφγεπκα 
 
 2.2 Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο ζα ηζρχζνπλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
Σπρφλ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ δελ είλαη δπλαηή. 

 
ΑΡΘΡΟ  3 

Κξίζε Πξνζθνξώλ 
 
 3.1 Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε 
κηθξφηεξε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηα έμη (6) είδε γεπκάησλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη σο ην 
άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ επηκέξνπο πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ γηα θάζε γεχκα 
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μερσξηζηά, πνιιαπιαζηαδφκελσλ επί ησλ αληηζηνίρσλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο φπσο 
απηνί απεηθνλίδνληαη παξαθάησ :  
 

α/α Δίδνο 
πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

1 Πξφγεπκα 0,25 

2 Γεχκα 0,31 

3 Γείπλν 0,26 

4 Παθεηαξηζκέλν θαγεηφ δεζηφ       0,11 

5 Παθεηαξηζκέλν θαγεηφ θξχν        0,01 

6. Παθεηαξηζκέλν Πξφγεπκα 0,06 

 ΤΝΟΛΟ: 1,00 

 
 3.2 Ζ πξνζθεξόκελε ηηκή γηα ην είδνο «Παθεηαξηζκέλν θαγεηό δεζηό» 
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ζαξάληα ηηο εθαηό (40%) επηπιένλ ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ 
πξνζθεξόκελσλ ηηκώλ ησλ εηδώλ «Γεύκαηνο» θαη «Γείπλνπ». ε πεξίπησζε πνπ 
ππνβιεζεί πξνζθνξά ζηελ νπνία ε ηηκή ηνπ είδνπο «Παθεηαξηζκέλν θαγεηφ δεζηφ» 
ππεξβαίλεη ην ζαξάληα ηηο εθαηφ (40%) επηπιένλ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ 
ηηκψλ ησλ εηδψλ «Γεχκαηνο» θαη «Γείπλνπ», απηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Γηα 
παξάδεηγκα, εάλ ε πξνζθεξφκελεο ηηκέο γηα ην «Γεχκα» θαη ην «Γείπλν» είλαη 7,00€ θαη 
6,00€ αληίζηνηρα, ν κέζνο φξνο είλαη 6,50€ θαη θαηά ζπλέπεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην 
«Παθέην Εεζηφ» δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 9,10€ (6,5 x 1,4). 
 
 3.3 ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχεηαη παξάδεηγκα αλάδεημεο κεηνδφηε κεηαμχ 
δχν ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ: 
 

Γηαγσληδφκελνο/Δίδνο Γεχκαηνο Α Β 

Πξφγεπκα 3 επξψ 2 επξψ 

Γεχκα 9 επξψ 8 επξψ 

Γείπλν 9 επξψ 8 επξψ 

Παθεηαξηζκέλν θαγεηφ δεζηφ       6  επξψ 10  επξψ 

Παθεηαξηζκέλν θαγεηφ θξχν        8  επξψ 8  επξψ 

Παθεηαξηζκέλν Πξφγεπκα 6  επξψ 7  επξψ 

 
πλνιηθή Πξνζθεξφκελε ηηκή Γηαγσληδφκελνπ  Α= (3Υ0,25) + (9Υ0,31) + (9Υ0,26) + 
(6Υ0,01) + (8Υ0,11) +(6Υ0,06) = 7,18  επξψ. 
 
πλνιηθή Πξνζθεξφκελε ηηκή Γηαγσληδφκελνπ  Β= (2Υ0,25) + (8Υ0,31) + (8Υ0,29) + 
(10Υ0,01) + (8Υ0,11) + (7Υ0,06) = 6,7  επξψ. 
 
Άξα, κεηνδφηεο είλαη ν πξνζθέξσλ  Β. 
  
 3.4 Δπίζεο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα 
ζπλεθηηκήζνπλ: 
   
  3.4.1 Σηο ηπρφλ δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ ζην θφζηνο ιφγσ 
παξαζθεπήο εηδηθνχ κελνχ γηα εκέξεο λεζηείαο θαη ενξηέο. 
   
  3.4.2 Σπρψλ έθηαθηεο αθίμεηο ή εθδειψζεηο θαη άιιεο πεξηπηψζεηο θαηά 
ηηο νπνίεο κπνξεί λα δεηεζεί απφ ην ΠΒΚ ε παξαζθεπή έθηαθηνπ κελνχ ζηελ ηηκή ηνπ 
θαλνληθνχ γεχκαηνο. 
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  3.4.3 Σελ παξαζθεπή θαγεηψλ δίαηηαο γηα ηνπο αζζελείο θαηφπηλ 
ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο, ζηελ ίδηα ηηκή. Σα θαγεηά απηά ζα βαζίδνληαη ζε αληίζηνηρα 
εκεξήζηα κελνχ ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη θαηάιιεια. 
   
  3.4.4 Σελ παξαζθεπή θαγεηψλ λεζηείαο θαη πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ 
ζην εηδηθφ κελνχ λεζηείαο εκεξψλ, θαηφπηλ έγθαηξεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ησλ 
ζηηηδνκέλσλ ζε πεξηφδνπο λεζηείαο.  
 
  3.4.5 Σελ παξαζθεπή ρνξηνθαγηθνχ κελνχ ή κελνχ πνπ δελ πεξηέρεη 
ρνηξηλφ θαηφπηλ έγθαηξεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ησλ ζηηηδνκέλσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
Παξερόκελεο Δπθνιίεο 

 
 4.1 Οη επθνιίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο απηφο λα έρεη θακία 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε είλαη: 
 
  4.1.1 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 
   
  4.1.2 Νεξφ 
 
  4.1.3 Γίθηπν απνρεηεχζεσο (απνρέηεπζε γεληθά) 
   
  4.1.4 Καχζηκε χιε (πεηξέιαην θιπ) γηα ζέξκαλζε θαη καγεηξηθή. 
   
  4.1.5 Υψξνη: 
   
   4.1.5.1 Δζηηαηνξίσλ, εκβαδνχ 500κ2ζηα νπνία είλαη δπλαηή ε 
εμππεξέηεζε έσο 700 αηφκσλ. 
    
   4.1.5.2 Μαγεηξείσλ, Απνζεθψλ ηξνθίκσλ, Γξαθείσλ θαη ςπθηηθψλ 
ζαιάκσλ (700 κ2). 
    
    4.1.5.3 Οη αλσηέξσ ρψξνη κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ κε 
απφθαζε ηνπ Γθηή ΠΒΚ φπσο επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην ΠΒΚ ζε εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο. 
 
   4.1.6 Δμνπιηζκφο ζε εγθαηεζηεκέλα πιηθά, έπηπια θαη ζθεχε ησλ 
καγεηξείσλ, εζηηαηνξίσλ, απνζεθψλ φπσο απηά θαίλνληαη ζηελ Πξνζζήθε «14» ησλ 
Δηδηθψλ ξσλ . 
  
 4.2 Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ απαζρνιείηαη ζηα εζηηαηφξηα – 
καγεηξεία δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα νρήκαηα ηνπ ΠΒΚ πνπ εθηεινχλ πξνγξακκαηηζκέλα 
δξνκνιφγηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ηνπ, φπνηε θαη εάλ απηφ είλαη εθηθηφ. 
 

ΑΡΘΡΟ  5 
Σερληθνί Πξνζδηνξηζκνί 

 
 5.1 Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ νθείιεη ν Αλάδνρνο λα αθνινπζεί γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη: 
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  5.1.1 Σα δεθαηέζζεξα (14) ΜΔΝΟΤ, ηεο Πξνζζήθεο «2» ησλ Δηδηθψλ 
ξσλ, ζα επαλαιακβάλνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο ψζηε λα ππάξρεη αληηζηνηρία 
θαηά εκέξα ηεο εβδνκάδαο. Δίλαη δπλαηφλ κεηά απφ γξαπηή αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ 
αλαδφρνπ θαη έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ, λα πηνζεηεζεί αιιαγή ζηε ζεηξά 
ησλ ΜΔΝΟΤ.  
 
  5.1.2 Καηά ηε δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο θαη παξαζθεπήο ηεο παξερφκελεο 
ζίηηζεο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη επαθξηβψο θαη κε κεγάιε ζρνιαζηηθφηεηα νη απζηεξνί 
θαλνληζκνί θαη νη πξνθαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ISO 22000:2005. 
 
  5.1.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζην 
ΠΒΚ ηνπο εθάζηνηε πξνκεζεπηέο ηνπ θαη επηπιένλ ηηο πξνδηαγξαθέο θπζηθνρεκηθέο-
καθξνζθνπηθέο θαη νξγαλνιεπηηθέο ηηο νπνίεο πξέπεη βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο λα έρεη γηα ηα 
κελνχ πνπ ζα ζεξβίξεη. Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ αληίζηνηρν ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο θξίζηκσλ ζεκείσλ (θαηά ISO 22000:2005 ή HACCP) θαζψο θαη ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2015 ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ πιηθψλ πνπ 
παξάγνπλ θαη ν Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ην απνδείμεη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ 
ΠΒΚ. ε πεξηπηψζεηο πνπ νη πξνκεζεπηέο ηνπ Αλαδφρνπ πξνκεζεχνπλ ηξφθηκα πνπ δελ 
θαιχπηνπλ ηα δηεζλψο απνδεθηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπληειεζηέο πνηφηεηαο ηξνθίκσλ 
φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηα δηεζλή πξφηππα, ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο θαη ηελ Διιεληθή 
λνκνζεζία, ή νη πξνκεζεπηέο δελ εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηξφπν άςνγν 
κε βάζεη ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ρξεζηά ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη εθφζνλ απηφ δεισζεί 
εγγξάθσο απφ ην ΠΒΚ κε αληίζηνηρε αηηηνινγεκέλε έθζεζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
απνθιείεη ηνπο ππφςε πξνκεζεπηέο ηνπ πεξαηηέξσ θαη ελ ζπλερεία λα ελεκεξψλεη γηα ηνπο 
λένπο. 
 
  5.1.4 Ζ πξνεηνηκαζία ησλ θξεάησλ, πνπιεξηθψλ, ςαξηψλ, ιαραληθψλ, 
ζα γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν, κε μερσξηζηφ εμνπιηζκφ, κε βάζε ην ρξσκαηηθφ θψδηθα, 
πξνο απνθπγή δηαζηαπξνχκελσλ επηκνιχλζεσλ. 
 
  5.1.5 Σα ηξφθηκα απαηηείηαη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα ζε φια ηα ζηάδηα 
θχιαμεο-πξνεηνηκαζίαο- παξαζθεπήο- παξάδνζεο ζηελ κνλάδα απφ έληνκα, ηξσθηηθά 
θιπ.  
 
  5.1.6 Ζ κεηαθνξά, εζσηεξηθή δηαθίλεζε θαη νη παξαιαβέο ησλ 
πξνκεζεηψλ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο απζηεξνχο θαλνληζκνχο 
θαη ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ISO 22000:2005. 
 
  5.1.7 Ζ κεηαθνξά ησλ πξνκεζεηψλ ζην ΠΒΚ απαηηείηαη λα γίλεηαη κε 
θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ. Ζ 
εθθφξησζε ησλ πξνκεζεηψλ ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
  5.1.8 Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο θαη ην κελνχ ηεο εκέξαο, ηα 
πιηθά απνζεθεχνληαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο επζχλεηαη γηα ηελ γεληθφηεξε 
δηαρείξηζε ηνπ απνζέκαηνο ηεο απνζήθεο. Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 
πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο ISO 22000:2005κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
  5.1.9 Δπί ηνπ ηξφπνπ παξαζθεπήο ηνπ ζπζζηηίνπ ζα εθαξκφδνληαη 
επαθξηβψο νη δηεζλψο παξαδεδεγκέλνη φξνη θαζνξηδφκελνη απφ ηνπο νδεγνχο πγηεηλήο ηνπ 
ΔΦΔΣ θαη ISO 22000:2005 γηα εηαηξείεο καδηθήο εζηίαζεο θαη δαραξνπιαζηηθήο. 
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 5.2 Γηα ηα πξνςεκέλα - θαηεςπγκέλα θαγεηά πνπ επηηξέπεηαη λα ζεξβίξνληαη 
ΜΟΝΟ ζηα δέθα (10) παθέηα δεζηνχ θαγεηνχ (LUNCH BOX) ησλ κελνχ 1-14 ηζρχνπλ 
εθηφο ησλ ππνινίπσλ θαη ηα παξαθάησ : 
 
  5.2.1. Ζ Κεληξηθή Μνλάδα Παξαζθεπήο θαηεςπγκέλνπ θαγεηνχ ηνπ 
Αλαδφρνπ, απαηηείηαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα Cook-Freeze ή αλάινγεο πηζηνπνηεκέλεο 
δηαδηθαζίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο θάζε παξηίδαο θαγεηνχ γηα ηελ απφιπηε 
δηαδηθαζία ηεο ςχμεο (δειαδή ζεξκνθξαζία εηζφδνπ θαγεηψλ ζηηο ζπζθεπέο ηαρείαο 
ςχμεο, ζεξκνθξαζία εμφδνπ απφ ηηο ζπζθεπέο θαη δηάξθεηα ςχμεσο). 
 
  5.2.2 Γηα ηελ Κεληξηθή Μνλάδα Παξαζθεπήο θαηεςπγκέλνπ θαγεηνχ 
απαηηείηαη λα απνδεηθλχεηαη απαξαηηήησο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζε πεξίπησζε 
έιιεηςεο, ε πηζηή ηήξεζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 θαη 
δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ ISO 22000:2005 ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο. 
 
  5.2.3 Ζ Κεληξηθή Μνλάδα Παξαζθεπήο θαηεςπγκέλνπ θαγεηνχ πνπ ζα 
ππνδεηρζεί είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη απαηηείηαη λα είλαη πςειψλ 
πξνδηαγξαθψλ κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή παξαζθεπή ηνπ 
ζπζζηηίνπ, ηνλ έιεγρν θαη θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξψησλ πιψλ θαη λα 
εθαξκφδεη θαη ηεξεί ηελ πξνβιεπφκελε λνκνζεζία γηα ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ αξρηθή Κεληξηθή Μνλάδα Παξαζθεπήο πνπ ζα δεισζεί 
απφ ηνλ Αλάδνρν δχλαηαη λα αιιάμεη εάλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απνδεηρζεί φηη δελ 
αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ απηήλ ηελ 
ζχκβαζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ΠΒΚ ή ηνπ Αλαδφρνπ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε 
επηινγή λέαο  Κεληξηθήο Μνλάδαο Παξαζθεπήο απαηηείηαη λα πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο 
πξνδηαγξαθέο, λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη λα είλαη 
απνδνρήο  θαη ησλ δχν κεξψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε θεληξηθή Μνλάδα Παξαζθεπήο 
απνδεδεηγκέλα δελ πιεξνί ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
παξαζθεπάδεη ην θαγεηφ ησλ παθέησλ ζηα εζηηαηφξηα ηνπ ΠΒΚ. 
 
  5.2.4 Ζ παξαζθεπή ηνπ παξερφκελνπ θαγεηνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη σο 
εμήο: 
 
   5.2.4.1 Μαγείξεκα θαη Καηάςπμε:  Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη 
ζηελ Κεληξηθή Μνλάδα Παξαζθεπήο ηεο Αλαδφρνπ Δηαηξείαο φπνπ ην θαγεηφ 
πξνεηνηκάδεηαη θαη καγεηξεχεηαη, ζηελ ζπλέρεηα θαηαςχρεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζην ΠΒΚ γηα 
απνζήθεπζε. 
 
   5.2.4.2 Αλαγέλλεζε θαη εξβίξηζκα: ην καγεηξείν ηνπ ΠΒΚ ην 
θαγεηφ αλαγελληέηαη απφ ηελ θαηεςπγκέλε κνξθή ζηελ νπνία ζηάιζεθε απφ ηελ Κεληξηθή 
Μνλάδα Παξαζθεπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ζην παθέην γηα δηαλνκή.  
 
  5.2.5 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 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ππφινηπα ηξφθηκα ησλ κελνχ 
ηεο χκβαζεο πνπ ζα καγεηξεχνληαη ζηα εζηηαηφξηα ηνπ ΠΒΚ. 
 
  5.2.6 Θα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζηηο αλσηέξσ 
εγθαηαζηάζεηο απφ εθπξνζψπνπο ηνπ ΠΒΚ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αμησκαηηθφ (ΤΗΚ) ηεο 5εο 

Σαμηαξρίαο Πεδηθνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ή πξηλ απφ απηήλ θαηά ηελ θξίζε 
ηεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο βξίζθνληαη 
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εθηφο ηνπ Ν. Υαλίσλ ηα έμνδα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζέξρεηαη γηα έιεγρν ζα 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Απηή ε απνδεκίσζε αθνξά ηε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ηξηκεινχο 
επηηξνπήο κηα θνξά αλά ηξίκελν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνινγίδεηαη 
βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ ππεξεζία απνδεκηψζεσλ γηα ηελ εθηφο έδξαο εξγαζία 
ηνπ πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε πην ζπρλά 
δηαζηήκαηα, απφ ππαηηηφηεηα ηεο εηαηξείαο, ζα αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηελ 
απνδεκίσζε δηαθνξεηηθά εθφζνλ ν έιεγρνο γίλεηαη γηα θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ΠΒΚ (π.ρ. 
έθηαθηνο έιεγρνο) ε απνδεκίσζε ζα θαηαβάιιεηαη απφ απηφ. 
 
  5.2.7 ιεο νη κεηαθνξέο απφ ηελ εηαηξεία παξαζθεπήο ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ απνηειεί επζχλε 
θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
  5.2.8 Ο Αλάδνρνο ζα παξαζέηεη ην θαγεηφ ζε παθέην ζηνλ ρψξν θαη 
ζηνλ ρξφλν πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχνληαη ζηελ πεξηνρή βνιψλ ηνπ Υψξνπ Δθηφμεπζεο, 
έρνληαο ηελ επζχλε πξνεηνηκαζίαο-κεηαθνξάο – δηαλνκήο ησλ παθέησλ κε δηθφ ηνπ 
πξνζσπηθφ θαη κέζα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξαδίλεηαη γηα θαηαλάισζε, δεζηφ. 
 
  5.2.9 ια ηα είδε πνπ πεξηέρνληαη ζην παθέην ζα είλαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη  αλαιπηηθά ζηα κελνχ θαη ζηνπο φξνπο ηεο 
χκβαζεο θαη ζα πεξηέρνληαη ζε εηδηθέο ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεσο θαηάιιειεο γηα 
ηξφθηκα. Παξέθθιηζε ζην βάξνο επηηξέπεηαη κφλν ζηα καγεηξεπκέλα θαγεηά, ζε πνζνζηφ 
ην κέγηζην έσο 10%, εθφζνλ απφ ειέγρνπο δηαπηζησζεί φηη πθίζηαηαη εμίζνπ σο απφθιηζε 
ή σο ππέξβαζε απφ ην πξνβιεπφκελν, ζε πνζνζηφ παθέησλ ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. 
 
  5.2.10 Σν βάξνο ζηα πξνςεκέλα θαηεςπγκέλα αλαθέξεηαη σο θαζαξή 
καγεηξεπκέλε πξψηε χιε ρσξίο ζάιηζεο θαη πξφζζεηα πιηθά. 
 
  5.2.11 Ζ παξάζεζε ηνπ θαγεηνχ ζα γίλεηαη ζε παθέηα εηδηθήο ζπλζέζεσο 
θαη ζπζθεπαζίαο κε ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα ζηελ 1ε θαη 2ε ζπζθεπαζία 
απηψλ. 
 
 5.3 Σν ΠΒΚ ζα γλσζηνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ 
πξνγεπκάησλ, γεπκάησλ,δείπλσλ θαζψο θαη παθέησλ απηψλ γηα θάζε εκεξνκελία, 
ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο λσξίηεξα. ε πεξηπηψζεηο απξνεηδνπνίεηεο  άθημεο αλδξψλ 
εθπαηδεπνκέλσλ Μνλάδσλ ή ηπρφλ αχμεζε ηεο δνζείζαο παξαγγειίαο ιφγσ ππεξεζηαθψλ 
αλαγθψλ (π.ρ. ππεξσξηαθά γεχκαηα ιφγσ θαζπζηέξεζεο εθηέιεζεο ησλ 
πξνγξακκαηηζκέλσλ βνιψλ), ζα εηδνπνηεί εθηάθησο θαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηνλ 
Αλάδνρν, γηα ηελ παξνρή θαλνληθνχ γεχκαηνο, εάλ ν Αλάδνρνο έρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα. 
Γηαθνξεηηθά ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη ην θαγεηφ απφ ην έθηαθην ΜΔΝΟΤ (Πξνζζήθε «4» 
ησλ Δηδηθψλ ξσλ). 
 
 5.4 Σα θαγεηά πνπ παξαγγέιινληαη θαη δελ θαηαλαιψλνληαη ζα επηζηξέθνληαη 
ζην ΠΒΚ θαη ζα δηαηίζεληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ.  Ο Αλάδνρνο ζα πιεξψλεηαη κε βάζε ηνλ 
αξηζκφ ησλ παξαγγειινκέλσλ απφ ην ΠΒΚ θαη αληίζηνηρα παξαζθεπαζκέλσλ απφ απηφλ 
πξνγεπκάησλ, γεπκάησλ, δείπλσλ θαη παθέησλ, φρη επί ησλ αλαισκέλσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Παξαιαβή Πξνκεζεηώλ 

 
 6.1  Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
εκεξήζηα βάζε απφ ηξηκειή ηνπιάρηζηνλ επηηξνπή παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ ή ηνπ λνκίκνπ 
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εθπξνζψπνπ ηνπ ν νπνίνο νθείιεη λα θαηαγξάθεη πίζσ απφ ην δειηίν απνζηνιήο ηελ 
ζεξκνθξαζία παξαιαβήο ησλ ηξνθίκσλ θαη λα ππνγξάθεη νινγξάθσο επί απηνχ. Ζ 
επηηξνπή παξαιαβήο ζα παξαθνινπζεί ηα ζηάδηα ηεο παξαζθεπήο φισλ ησλ εηδψλ πνπ 
ζα γίλνληαη απαξαίηεηα ζην ρψξν παξαζθεπήο ησλ εζηηαηνξίσλ ηνπ ΠΒΚ. Απφδεημε 
παξαιαβήο ζα απνηειεί ην εκεξήζην δειηίν θηλήζεσο εζηηαηνξίσλ ηνπ ΠΒΚ πνπ ζα 
εθδίδεηαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ. 
Δπίζεο έιεγρνο ζα γίλεηαη θαη ζηελ κνλάδα παξαγσγήο γηα ηα έηνηκα πξνςεκέλα γεχκαηα 
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Κεληξηθή Μνλάδα παξαγσγήο ηνπο βξίζθεηαη εθηφο ηνπ Ν. 
Υαλίσλ ζα αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 5 ησλ 
Δηδηθψλ ξσλ. 
 
 6.2  Ζ πνηνηηθή παξαιαβή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ειεγρζεί κε ηνπο 
παξαθάησ ηξφπνπο αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά : 
 
   6.2.1 Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ εηδψλ θαη εηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε 
ακθηβνιηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη πγηεηλή, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αμησκαηηθφ (ΤΗΚ) 
ηεο 5εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ. 
 
   6.2.2 Με εξγαζηεξηαθή εμέηαζε [Μηθξνβηνινγηθέο εξγαζηεξηαθέο 
εμεηάζεηο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε απφ ην εξγαζηήξην ειέγρνπ ηξνθίκσλ ηνπ ΚΒΗΔ (Κέληξν 
Βηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηξαηνχ) ή απφ εμσηεξηθφ ηδησηηθφ εξγαζηήξην]. 
 
   6.2.3 Με πξαθηηθή (νξγαλνιεπηηθή) δνθηκή. 
 
   6.2.4 Με ρεκηθφ, ηζηνινγηθφ έιεγρν ζην ΚΒΗΔ. 
 
 6.3   Δπίζεο ζα ειέγρεηαη ε ηήξεζε αξρείσλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 
Κξηζίκσλ εκείσλ – Διέγρνπ φπσο αλαθέξνληαη ζην ISO 22000:2005 θαη επηπιένλ νη 
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κειέηεο 
(εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη GMP’S ηήξεζεο πξνιεπηηθψλ νδεγηψλ πγηεηλήο) θαζψο θαη ν 
θάθεινο δηαδηθαζηψλ εμπγίαλζεο, φπνηε ην ΠΒΚ θξίλεη ζθφπηκν κεξίκλεη ηνπ Αμησκαηηθνχ 
(ΤΗΚ) ηεο 5εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ θαη ηνπ Δπηζεσξεηή ISO 22000:2005  ηνπ ΠΒΚ (εάλ 
πθίζηαηαη). 
  
 6.4  Σπρφλ δεηγκαηνιεςία πνπ ζα απαηηεζεί, πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζία ηνπ 
πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ελψ ε αμία ησλ δεηγκάησλ επηβαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 
   
 6.5  Ζ επηηξνπή πνπ έρεη νξηζζεί κπνξεί φπνηε θξηζεί απαξαίηεην λα εληζρπζεί 
θαη κε πξαγκαηνγλψκνλα.  
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Υξεζηκνπνίεζε Υώξσλ Δγθαηαζηάζεσλ  

θαη Δμνπιηζκνύ Δζηηαηνξίσλ ΠΒΚ (Δπηζθεπέο, πληήξεζε, Φζνξέο θ.ι.π.). 
 
 7.1 Ο ρψξνο θαη ν εμνπιηζκφο ησλ εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ θαη απνζεθψλ 
απηψλ, αλήθνπλ ζην ΠΒΚ θαη απνηεινχλ πεξηνπζία ηνπ, ε δε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απφ ηνλ 
Αλάδνρν δελ δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα ζε απηφλ. 
 
 7.2 Ο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή 
δηαξξχζκηζε απηψλ ησλ ρψξσλ εθηφο εάλ πξνεγνπκέλσο αηηεζεί θαη ιάβεη γξαπηή 
έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ. 
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 7.3 Γηα νπνηαδήπνηε κείσζε, αθαίξεζε ή άιιε κεηαβνιή ηνπ βαζηθνχ αξρηθνχ 
εμνπιηζκνχ ησλ εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ, απνζεθψλ θ.ι.π. απφ ηνλ Αλάδνρν, απαηηείηαη 
γξαπηή έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ. 
 
 7.4 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαιή ρξήζε ηνπ δηαηηζέκελνπ 
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ησλ καγεηξείσλ. Ζ ζπληήξεζε 
ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ, ψζηε απηφο λα ηεξείηαη ζε θαιή ιεηηνπξγία,ζα γίλεηαη κε 
κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ. ε πεξίπησζε κε θπζηνινγηθήο θζνξάο (ιφγσ απνδεδεηγκέλεο θαθήο 
ρξήζεο) ηνπ εμνπιηζκνχ, ε ζπληήξεζε ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο  βάζεη: 
 
  7.4.1 Σσλ πξνδηαγξαθψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ 
κεραλεκάησλ. 
 
  7.4.2 Σσλ θαλνληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην 
ζχζηεκα ISO 22000:2005. 
 
 7.5 Σα ηπρφλ λέα κεραλήκαηα-ζπζθεπέο ησλ καγεηξείσλ ή θαη ησλ εζηηαηνξίσλ 
πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Αλάδνρνο γηα λα αληηθαηαζηήζεη άιια πνπ αρξεζηεχηεθαλ κε 
ππαηηηφηεηα ηνπ, ζα είλαη ηεο ίδηαο ηνπιάρηζηνλ πνηφηεηαο κε ηα αληηθαηαζηαζέληα θαη 
εγθεθξηκέλα απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ. Ο Αλάδνρνο έρεη επίζεο ππνρξέσζε λα 
θάλεη θαιή ρξήζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε θζνξψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ππαηηηφηεηά ηνπο θαη δελ νθείινληαη 
απνδεδεηγκέλα ζε θπζηνινγηθή θζνξά. 
 
 7.6 Αληηθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θηηξηαθνχ εμνπιηζκνχ ιφγσ απνδεδεηγκέλεο 
θπζηνινγηθήο θζνξάο φπσο θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (θηίξηα, 
θνπθψκαηα, πδξαπιηθφ, ειεθηξηθφ θαη απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα, θεληξηθή ζέξκαλζε-
θιηκαηηζκφο θαη γεληθά νηηδήπνηε είλαη ελζσκαησκέλν κε ηα θηίξηα) βαξχλεη ην ΠΒΚ. Σν 
ΠΒΚ επίζεο βαξχλεη ε αληηθαηάζηαζε θαη φισλ ησλ αλαισζίκσλ πνπ θζείξνληαη θαηά ηελ 
ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο ιακπηήξεο, βξχζεο, ιάζηηρα, θαδαλάθηα θ.α. 
 
 7.7 Δηδηθά γηα ην ζχζηεκα παξαγσγήο αηκνχ ε ζπληήξεζε (θάζε δίκελν απφ 
εμεηδηθεπκέλν ηδησηηθφ ζπλεξγείν) θαη ε αθαιάησζε βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο επίζεο 
θαη ε θαηά ηαθηηθά δηαζηήκαηα ζπληήξεζε-θαζαξηζκφο ησλ δεμακελψλ λεξνχ (ληεπφδηηα) 
πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ησλ εζηηαηνξίσλ (νξνθή) θαη ηνπ κεραλήκαηνο πιχζεο ζθεπψλ 
(ζπληήξεζε - αθαιάησζε). Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηδεηθλχεη παξαζηαηηθά ζπληήξεζεο 
ησλ αλσηέξσ. 
 
 7.8 Οη θζνξέο ζα ραξαθηεξίδνληαη θπζηνινγηθέο ή κε θπζηνινγηθέο (θαθή 
ρξήζε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ) απφ αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ. 
 
 7.9 Απψιεηεο ησλ εηδψλ εζηηάζεσο ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο  βαξχλνπλ 
ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα αλαπιεξψλεη άκεζα κε είδε ηνπ ηδίνπ ηχπνπ θαη 
ίζεο αμίαο κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε. 
 
 7.10 Ο έιεγρνο ηεο θαιήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ-εγθαηαζηάζεσλ ζα 
δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΠΒΚ θάζε δχν κήλεο θαη νη εληνπηδφκελεο 
παξαηεξήζεηο γηα ζεξαπεία ζα ππνδεηθλχνληαη γξαπηψο ζηνλ Αλάδνρν. Αλ ν Αλάδνρνο 
αξλεζεί ή δελ ζπκκνξθσζεί έγθαηξα πξνο ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδεη ην 
ΠΒΚ, νη επηζθεπέο  θαη νη αλαλεψζεηο ησλ θαηαζηξαθέλησλ ή απνιεζζέλησλ εηδψλ, 
δχλαηαη λα εθηειεζζνχλ απφ ην ΠΒΚ γηα ινγαξηαζκφ θαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ. Οη 
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ζρεηηθέο απηέο δαπάλεο ζα εθπίπηνπλ θάζε κήλα απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ ή ζε 
πεξίπησζε ιήμεο ηεο χκβαζεο απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
 
 7.11 Ο Αλάδνρνο δχλαηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα πξνβαίλεη κε δηθά ηνπ έμνδα 
ζε πξνζζήθεο θαη άιιεο βειηηψζεηο ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ηνπ 
έξγνπ ηνπ, εθφζνλ αηηεζεί θαη ιάβεη ζρεηηθή έγγξαθε έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 
ΠΒΚ. 
 
 7.12 Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή βειηίσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ρψξσλ, πνπ 
ηπρφλ ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, παξακέλεη ζε φθεινο 
ηνπ ΠΒΚ κεηά ηελ ιήμε απηήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ έλεθα 
ζαλάηνπ ή πησρεχζεσο), ν δε Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. 
 
 7.13 ε πεξίπησζε πνπ ηα απφ ην ΠΒΚ δηαηηζέκελα ζηα Δζηηαηφξηα κέζα 
εμππεξεηήζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ISO 22000:2005 είλαη αηηηνινγεκέλα 
αλεπαξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηεθκεξησκέλε θαη θνζηνινγεκέλε 
θαηάζηαζε πξνζζέησλ κέζσλ, ε πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ, εθφζνλ 
εγθξηζνχλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ, ζα γίλεη κε δαπάλε ηνπ ΠΒΚ. 
 
 7.14 Ο Αλάδνρνο δχλαηαη επίζεο θαηά ην ρξφλν εθηειέζεσο ηεο ζπκβάζεσο λα 
πξνηείλεη ζπκπιεξσκαηηθέο βειηηψζεηο γηα ηελ ελ γέλεη εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 
ησλ ζηηηδνκέλσλ. 
 
 7.15 Μεηά ηε ιήμε ή ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηπρφλ θήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ 
εθπηψηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη πιήξσο εχρξεζην φιν ηνλ εμνπιηζκφ 
ηα ζθεχε θαη νηηδήπνηε άιιν γεληθά αλήθεη ζην ΠΒΚ. Σα πιηθά απηά αλαγξάθνληαη ζε 
πίλαθεο νη νπνίνη ζα επηζπλαθζνχλ ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. 
 
 7.16 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ζειήζεη λα παξεπξεζεί ζηελ 
παξάδνζε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ή δε δερζεί λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηα 
είδε παξαιακβάλνληαη κνλνκεξψο απφ Δπηηξνπή πνπ νξίδεη ην ΠΒΚ, 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. 
 
 7.17 Πηζαλή δεκηά ηνπ Αλαδφρνπ απφ βιάβε ζηνπο δηαηηζέκελνπο ςπθηηθνχο ή 
άιινπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα θχιαμε ησλ ηξνθίκσλ ηνπ δελ 
επηθέξεη θακηά επζχλε ζην ΠΒΚ. 
 
 7.18 Ο κηθξνβηνινγηθφο θαη ρεκηθφο έιεγρνο ηνπ λεξνχ είλαη επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ, ζε ζπρλφηεηα φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΚΤΑ 42/2600/2001 θαη απαηηείηαη λα 
πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηή. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Δλεκέξσζε Γηαγσληδνκέλσλ  

θαη Μεηάβαζε ζηνπο Υώξνπο ηνπ ΠΒΚ 
 
  Σν ΠΒΚ ζεσξεί φηη έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο 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 
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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. 
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. 
 

Άξζξν 9 
Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ 

 
 9.1 Σν νξγαλφγξακκα πνπ ζα θαηαηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα  αλαθέξνπλ ιεπηνκεξψο ηα 
παξαθάησ: 
  9.1.1 Σελ πεξηγξαθή ησλ ξφισλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα. 
  9.1.2 Σν πξνζσπηθφ ηεο νκάδαο ζε αξηζκνχο θαη απαηηνχκελεο 
εηδηθφηεηεο πνπ ζα θαιχςεη ηνπο πξναλαθεξζέληεο ξφινπο/ζέζεηο εξγαζίαο (απαηηείηαη λα 
ππνινγηζηεί ηνπιάρηζηνλ έλαο δηπισκαηνχρνο κάγεηξαο ζε θάζε βάξδηα). 
  9.1.3 Σηο ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
  9.1.4 Σα ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ ζε ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο 
Δξγαζίαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Δπηζεσξεηή ISO 22000:2005  ηεο επηρείξεζεο. 
 
 9.2 Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη ην ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ 
αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, εάλ δηαπηζησζεί φηη 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθάιεηαο πξν ηνχην. 
 
 9.3 Σν αλσηέξσ νξγαλφγξακκα ζα γίλεη κε γλψκνλα ηηο απαηηήζεηο ηεο 
λνκνζεζίαο, ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε ξνή 
εμππεξέηεζεο ησλ ζηηηδνκέλσλ, εληφο ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ πέληε (5) ιεπηψλ αλά νκάδα 
ησλ 20 αηφκσλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηε ζεηξά ζεξβηξίζκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ην πξνηεηλφκελν νξγαλφγξακκα απφ ηνλ Αλάδνρν δελ εμαζθαιίδεη ζηελ πξάμε ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηηηδνκέλσλ κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο κεηά απφ 
ππφδεημε ηνπ ΠΒΚ, ζα θαηαζέηεη λέν βειηησκέλν νξγαλφγξακκα πνπ ζα θαιχπηεη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε ην ειάρηζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ είλαη 
ην παξαθάησ: 
  9.3.1 Έλαο (1)ππεχζπλνο Μαγεηξείσλ - Δζηηαηνξίσλ 
  9.3.2 Έλαο (1) κάγεηξαο 
  9.3.3 Έλαο (1) βνεζφο κάγεηξα 
  9.3.4 Έλα (1) άηνκν γηα πιχζε ζθεπψλ θαη θαζαξηζκφ καγεηξείσλ. 
  9.3.5 Έλα (1) άηνκν γηα θαζαξηζκφ ηξαπεδαξίαο – ηνπαιεηψλ – ινηπψλ 
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ. 
 
 9.4 αθήο απαηηείηαη λα είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 
αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θαιχςεη φιεο ηηο 
δεισζείζεο ζέζεηο εξγαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αληζνκεξή θαηαλνκή παξαγγειηψλ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο (ε δχλακε ησλ ζηηηδνκέλσλ κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην 
πξφγξακκα βνιψλ ηνπ ΠΒΚ) πνπ επηβάιιεη ηελ ηπρφλ πξφζιεςε πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο.  
 
 9.5 Γηα ην δηάζηεκα ησλ βνιψλ ηνπ ΠΒΚ θαη επεηδή ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ 
ζηηηδνκέλσλ αηφκσλ (πέξαλ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΠΒΚ) δελ είλαη εθηθηφ λα 
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αλαθεξζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, ν ππνινγηζκφο ζα αλαθέξεηαη ζε εμππεξέηεζε θαηά 
πεξίπησζε απφ πελήληα (50) ην ειάρηζην έσο επηαθφζηα (700) άηνκα ην κέγηζην, κε 
θιηκάθσζε αλά πελήληα (πίλαθαο κε ην επηπξφζζεην πξνζσπηθφ αλά πελήληα άηνκα). Να 
ιεθζεί ππφςε θαη ε ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα πξνεηνηκαζία- κεηαθνξά- δηαλνκή ηνπ 
θαγεηνχ ζε παθέην (LUNCHBOX) ζην ρψξν εθηφμεπζεο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. 
 
 9.6 Σξνπνπνίεζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη δπλαηή κφλν 
κεηά απφ ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε θαη γξαπηή έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην νξγαλφγξακκα ηνπ Αλαδφρνπ δελ εμαζθαιίδεη ζηελ πξάμε ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηηηδνκέλσλ κε βάζε ηνπο ειάρηζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο 
κεηά απφ ππφδεημε ηνπ ΠΒΚ, ζα θαηαζέηεη λέν βειηησκέλν νξγαλφγξακκα πνπ ζα 
θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο θαη ην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη κεηά απφ πξφηεξε 
έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ΠΒΚ.  
 
 9.7 ια 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. 
 
 9.8 Σν πξνζσπηθνχ ηνπ αλάδνρνπ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. ε θάζε πεξίπησζε θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ην πξνηεηλφκελν γηα 
εξγαζία πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ. 
 
 9.9 Δπηπιένλ, θξίλεηαη απαξαίηεην ν ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ 
εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ λα έρεη επαξθή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Β2. 
 
 9.10 Σν αιινδαπφ πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ ζα πξνζιεθζεί θαηά ηα αλσηέξσ, 
πξέπεη λα νκηιεί –γξάθεη κε επρέξεηα ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε επίπεδν Β2.  
 
 9.11 Ο Αλάδνρνο δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
απαζρνιήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο είλαη εθπαηδεπκέλν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 
ISO 22000:2005, έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν, δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο άδεηεο εξγαζίαο θαη 
πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο θαη είλαη εμνπιηζκέλν κε ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
φπνπ θαη φηαλ απηφ απαηηείηαη.  
 
 9.12 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ηδία, λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πνιηηηθή Τγηεηλήο 
θαη Αζθάιεηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαζψο θαη κε ηνπο εθάζηνηε λφκνπο, δηαηάμεηο θαη 
θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο γηα ηελ Τγεία θαη 
Αζθάιεηα Δξγαζίαο. 
 
 9.13 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηξνθίκσλ θαη πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ηεξνχληαη ζε εηδηθφ θάθειν. 
 
 9.14 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. 
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 9.15 Ο Τπεχζπλνο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ζέκαηα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο 
Δξγαζίαο (Σερληθφο Αζθαιείαο θαη αλ απαηηείηαη θαη Γηαηξφο Δξγαζίαο), αζρνιείηαη κε φιεο 
ηηο απαξαίηεηεο ππνζέζεηο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο θαη 
ζπλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ, αθνινπζψληαο ηηο ππνδείμεηο ηνπο γηα ηελ 
επίιπζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο. 
 
 9.16 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηνπνζεηήζεη ηηο θαηάιιειεο 
ελδείμεηο πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ θαη ζα απαγνξεχνπλ πξνζέγγηζε ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο 
ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ, ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ, φζν θαη γηα νπνηνδήπνηε 
πξφζσπν βξίζθεηαη θνληά ζηνπο ρψξνπο απηνχο. 
 
 9.17 ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο 
ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο  πνπ αθνξνχλ ηε δήισζε απηνχ ζηηο ζρεηηθέο Αξρέο θαη ζα 
πξέπεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 
 9.18 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί 
ν ίδηνο ή νη ηπρφλ εγθεθξηκέλνη ππεξγνιάβνη (ζπληήξεζεο, θαζαξηφηεηαο θιπ) ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην ππαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ 
δελ ππφθεηηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα 
ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο νη 
ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη ινηπνί ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ 
ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ. 
 
 9.19 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη θάιπςε αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο 
έλαληη ηξίησλ θαη αζηηθήο επζχλεο εξγνδφηνπ. Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε 
αζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ 
θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ  10 
Δκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά πξνζσπηθνύ 

 
 10.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ ΠΒΚ γηα ηελ ελ γέλεη θαιή 
εκθάληζε ηνπ ππαγνκέλνπ ζ’ απηφλ πξνζσπηθνχ. 
 
 10.2 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέηξα πξνο 
απνθπγή κε εππξεπψλ ή αληίζεησλ πξνο ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο, ηα ρξεζηά ήζε 
θαη ηε δεκφζηα ηάμε ζπκπεξηθνξψλ εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 
 
 10.3 Σν ΠΒΚ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ άκεζε απνπνκπή 
κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηα αλσηέξσ ή θξίλνληαη γεληθά 
αθαηάιιεινη γηα ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο Διέγρνπ Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο ηνπ ΠΒΚ. 
 
 10.4 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί αλαξηεκέλε 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. 
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 10.5. Σν πξνζσπηθφ ζα ληχλεηαη κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνλ 
θαηάιιειν θαη νκνηφκνξθν θαηά εηδηθφηεηα ηκαηηζκφ θαη ππφδεζε, 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  11 
Πεξηνξηζκνί Αλαδόρνπ 

 
 11.1  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη πηζηά ηηο δηαηαγέο θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο- απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο 
πνπ αθνξνχλ ζηνπο πγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο ηξνθίκσλ.  
 
 11.2  O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ελ γέλεη κε ηνπο 
θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ηνπ θνηλνπνηνχληαη, φπσο 
απηέο ηζρχνπλ, ή ζα δηακνξθσζνχλ ζην κέιινλ, εθφζνλ απηέο δελ αληηηίζεληαη ζηα άξζξα 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
 11.3 Ο Αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα: 
 
  11.3.1 Δθπξνζσπείηαη δεκνζίσο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζαλ 
νπνηαζδήπνηε θχζεσο ππάιιεινο ηνπ ΠΒΚ ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ 
ΚΡΖΣΖ. Καηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηξίηνπο ζα εκθαλίδεηαη κε ηελ δηθή ηνπ επσλπκία. Ο 
Αλάδνρνο θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηφλ θαη γηα απηφλ θαηά θακία έλλνηα δελ είλαη δπλαηφ λα 
ζεσξεζνχλ ππάιιεινη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηνπ ΠΒΚ ή άιιεο Γεκφζηαο αξρήο ε 
νπνία ζα βξίζθεηαη ζε θάπνηα ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Π.Β.Κ 
 
  11.3.2 Δγθαηαζηήζεη ή επηηξέςεη ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηπρεξψλ 
παηγλίσλ ή ζπζθεπψλ κέζα ή έμσ απφ ηα θηίξηα πνπ ηνπ παξαρσξνχληαη κε ηε ζχκβαζε 
πνπ ζα ππνγξαθεί. 
 
  11.3.3 Πσιεί ζε νπνηνδήπνηε ρψξν ηνπ ΠΒΚ εκπνξεχκαηα πάζεο 
θχζεσο θαη γεληθψο πξντφληα φπσο (ελδεηθηηθά): ηνπξηζηηθά, αλακλεζηηθά, ηζηγάξα, 
θαιιηηερληθά είδε, ξνπρηζκφ γεληθά, ηνμηθέο νπζίεο, λαξθσηηθά πάζεο θχζεσο θ.ι.π. 
Δμαίξεζε απνηειεί ε πξνζθνξά αλαςπθηηθψλ θαη λεξψλ κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα 
παξαζέζεσο ηνπ ζπζζηηίνπ θαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή απηψλ ζα θαζνξίδεηαη κεηά απφ 
ζπκθσλία Αλαδφρνπ θαη ΠΒΚ. 
 

ΑΡΘΡΟ  12 
Έιεγρνο Σήξεζεο ησλ Καλόλσλ Τγηεηλήο 

 
 12.1 Σν ΠΒΚ έρεη ην δηθαίσκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αμησκαηηθφ (ΤΗΚ) ηεο 5εο 
Σαμηαξρίαο Πεδηθνχ θαη ηνπ Δπηζεσξεηή ISO 22000:2005 ηνπ ΠΒΚ (εάλ ππάξρεη), λα 
ελεξγεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ειέγρνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ηεξήζεσο 
ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο. Αλαιπηηθφηεξα ην ΠΒΚ δχλαληαη λα ειέγρεη αλά πάζα ζηηγκή ηηο 
απνζήθεο, ηα ληνπιάπηα, ζπξηάξηα, θνξηακνχο, ςπγείν απνξξηκκάησλ, ςπγεία, δεμακελέο 
λεξνχ θιπ, γηα εμαθξίβσζε ηεο αθξηβνχο ηεξήζεσο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο, φπσο ζην 
άξζξν 13 ησλ παξφλησλ φξσλ αλαθέξεηαη. 
 
 12.2 Σν ΠΒΚ έρεη δηθαίσκα λα ελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν  ηξνθίκσλ θαη 
λεξνχ ηα νπνία πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ θαγεηψλ ή 
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άιισλ εδεζκάησλ ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο πγηεηλήο ηεο 
χκβαζεο θαη ηεο Δζληθήο  θαη Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο. 
 
 12.3 Ζ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, έρεη κεγίζηε 
ζεκαζία γηα ην ΠΒΚ, γη’ απηφ θαη νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε θαη παξάβαζε απ’ απηνχο ε 
νπνία ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ ζηηηδνκέλσλ, ζπλεπάγεηαη θαηεμνρήλ 
ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε βάξνο ηνπ φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Γεληθνχο ξνπο . 
 
 12.4 Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί πιήξε θαη απφιπηε θαζαξηφηεηα θαη 
λα ζπκκνξθψλεηαη απφιπηα ζηηο νδεγίεο ηνπ Σκήκαηνο  Τγεηνλνκηθνχ θαη ηνπ Δπηζεσξεηή 
ISO 22000:2005 ηνπ ΠΒΚ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηάμε θαη θαζαξηφηεηα ησλ Δζηηαηνξίσλ θαη 
ησλ ινηπψλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ. Δηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξνκήζεηα ησλ 
αλαγθαηνχλησλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ θαη θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ είδψλ θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο (απνξξππαληηθά, ζαπνχληα ρεηξφο, ραξηί πγείαο 
θιπ). βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 
 
 12.5 Ο Αλάδνρνο ζα δηελεξγεί κέζσ εμεηδηθεπκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο 
εηαηξείαο ηηο απαηηνχκελεο απεληνκψζεηο θαη δηαδηθαζίεο απνκάθξπλζεο επηβιαβψλ 
δψσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ζχζηεκα ISO 22000:2005 πνπ εθαξκφδεη 
θαη νπσζδήπνηε ζε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα. Σεξεί ζην αξρείν ηνπ ηα 
πηζηνπνηεηηθά ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη ρξεζηκνπνηνπκέλσλ θαξκάθσλ θαη 
νθείιεη λα αλαξηά ζε πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ην ηειεπηαίν πηζηνπνηεηηθφ εληνκνθηνλίαο – 
κπνθηνλίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ  13 
Αλάξηεζε Πηλαθίδσλ 

 
 13.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαξηά ζηα εζηηαηφξηα πηλαθίδεο ή 
αλαθνηλψζεηο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζηηηδνκέλσλ ζε 
ζέκαηα ηάμεσο, θαζαξηφηεηαο, απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο, θιπ ζε ζπλεξγαζία κε ην 
ΠΒΚ σο πξνο ην αθξηβέο πεξηερφκελν.  
 
 13.2 Ο Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα λα αλαξηά ζηα εζηηαηφξηα ή άιινπο ρψξνπο 
θσηνγξαθίεο, εηθφλεο, δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θιπ κεηά απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ 
ΠΒΚ. 

 
ΑΡΘΡΟ  14 

Γειηίν Παξαπόλσλ- Δηζεγήζεσλ 
 

 14.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ζηηηδνκέλσλ εηδηθφ δειηίν 
παξαπφλσλ, ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά. 
 
 14.2 Σα ζπκπιεξσκέλα δειηία ζα ηα ξίπηνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ζε θιεηδσκέλα 
εηδηθά θηβψηηα απφ ηα νπνία ζα ηα παξαιακβάλεη ην Σκήκα Τπεξεζηψλ Γηακνλήο θαη 
ίηηζεο ηεο Γλζεσο Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ ΠΒΚ, ζα ηα εμεηάδεη θαη ζα ηα ζέηεη ππφςε 
ηεο Γηνηθήζεσο γηα ηε ιήςε ηπρφλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  15 
Απνθνκηδή Απνξξηκκάησλ 

 
 15.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ 
εζηηαηνξίσλ θαη ησλ καγεηξείσλ θαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε ρψξν 
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θαηάιιειν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ΠΒΚ ην νπνίν επζχλεηαη γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο 
απφ ηε Μνλάδα. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ θαγεηνχ απαγνξεχεηαη γηα 
ιφγνπο  πξνζηαζίαο δεκφζηαο πγείαο ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν (ν θαζαξηζκφο ηνπ ςπγείνπ 
απνξξηκκάησλ γίλεηαη θαηά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ). 
 
 15.2 Σν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα θαζαξηζκνχ ζηεξίδεηαη ζηε κεζνδνινγία θαη 
ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ζπζηήκαηνο HΑCCP. 
 
 15.3 Οη δίζθνη, ηνπνζεηνχληαη απφ ηνπο ζηηηδνκέλνπο ζε αλάινγα θαξνηζάθηα 
ζην θαζνξηζκέλν ρψξν απφ ηε κνλάδα. Οη δίζθνη, ηα καραηξνπήξνπλα ηα πηάηα θαη ηα 
πνηήξηα ζπγθεληξψλνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζην πιπληήξην απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 
αλαδφρνπ. 
 
 15.4 Σα δηάθνξα ζθεχε πιέλνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο θαζαξηφηεηαο. 
 
 15.5 Σα ηξαπέδηα θαζαξίδνληαη, ζθνππίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη απφ ηνπο 
ηξαπεδνθφκνπο θαη ηνπο ππαιιήινπο θαζαξηφηεηαο ελψ αιιάδνπλ ππνρξεσηηθά ηα 
ράξηηλα ηξαπεδνκάληεια κεηά απφ θάζε ρξήζε ηνπ ηξαπεδηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
γεχκαηνο. 
 
 15.6 Οη ρψξνη ησλ καγεηξείσλ θαη ησλ εζηηαηνξίσλ θαζαξίδνληαη, 
ζθνπγγαξίδνληαη  θαη εηνηκάδνληαη γηα ην επφκελν γεχκα. 
 
 15.7 ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα δηελεξγνχληαη εξγαζίεο γεληθήο 
θαζαξηφηεηαο ρψξσλ θαη θαζαξηφηεηαο εμνπιηζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ  16 
Ώξεο Λεηηνπξγίαο Δζηηαηνξίσλ 

 
 16.1 Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 ΠΡΟΓΔΤΜΑ  ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ 

Δξγάζηκεο εκέξεο 06:00-07:30 13:45-15:45 19:15-20:45 

Ζκέξεο αξγίαο 07:30-09:15   12:30-14:30 19:15-20:30 

  
 16.2 Δπηπξφζζεηα γηα ηα φξγαλα Τπεξεζίαο ηνπ ΠΒΚ (Οδεγνί Τπεξεζίαο, 
θνπνί Υ.Δ) ζα παξέρεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο γεχκα απφ ηηο 13.30, θαζψο θαη γηα 
ηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ (Ν Τπεξεζίαο) ζα ηνπο παξέρεηαη πξφγεπκα ζηηο 05:30 θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο. Σα παθεηαξηζκέλα γεχκαηα πνπ παξαγγέιλνληαη γηα ην Υ.Δ θαη ηα 
Ραληάξ ζα παξαιακβάλνληαη ζηηο 13:30 ηηο θαζεκεξηλέο θαη ζηηο 12:00 ηηο αξγίεο ελψ ηα 
παθεηαξηζκέλα δείπλα θαζεκεξηλά ζηηο 19:00. 
 
 16.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ παξάηαζε ή έλαξμε ελσξίηεξα ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξβηξίζκαηνο έσο θαη έλα ηξίσξν απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ψξεο 
ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ην ΠΒΚ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) ψξεο λσξίηεξα . 
 
 16.4 ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ρξεηαζηεί αιιαγή ζην πξφγξακκα 
ιεηηνπξγίαο ησλ εζηηαηνξίσλ ιφγσ χπαξμεο ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ζίηηζεο ηνπ αιινδαπνχ 
πξνζσπηθνχ (πρ Ρακαδάλη), ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε θάζε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε, 
εθφζνλ δεηεζεί απφ ην ΠΒΚ ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο λσξίηεξα. 
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 16.5 Σν ΠΒΚ 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. 
 

ΑΡΘΡΟ  17 
Αλαζεώξεζε ΜΔΝU θαη Απόθιηζε απ’ απηό 

 
 17.1  Σα πεξηιακβαλφκελα ζηα ζπλεκκέλα ΜΔΝΟΤ, πξνγεχκαηα, γεχκαηα, θαη 
δείπλα  δχλαληαη λ’ αληηθαζίζηαληαη κε άιια ηνπ απηνχ θφζηνπο, κφλν κεηά απφ έγθξηζε 
ηνπ ΠΒΚ. 
 
 17.2 Ακνηβαία αληηθαηάζηαζε ΜΔΝΟΤ επηηξέπεηαη κφλνλ θαηφπηλ εγθξίζεσο 
ηνπ ΠΒΚ. 
  
 17.3 Απφθιηζε απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζπλεκκέλα ΜΔΝΟΤ επηηξέπεηαη κφλν 
χζηεξα απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ 
ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη ηνπηθέο επνρηαθέο ζπλζήθεο απαηηνχλ ηελ ειαθξά ηξνπνπνίεζε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, θπξίσο ζε θξνχηα θαη ιαραληθά. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ ζηα ΜΔΝΟΤ 
αλαγξάθεηαη θξνχην επνρήο ή ζαιάηα λσπή, ηα θξνχηα θαη νη ζαιάηεο ζα ελαιιάζζνληαη 
ζηα ΜΔΝΟΤ απφ ηα ππάξρνληα ζηελ αγνξά είδε γηα λα κελ παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν 
ηα ΜΔΝΟΤ λα πεξηιακβάλνπλ ηα απηά είδε θξνχηνπ θαη ζαιάηαο θάζε εκέξα. ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ εγθξίλνληαη αιιαγέο δελ ζα επέξρεηαη αχμεζε ζηελ ηηκή ησλ 
πξνγεπκάησλ, γεπκάησλ, παθέησλ θαη δείπλσλ, ηα δε είδε πνπ ζ’ αληηθαζίζηαληαη πξέπεη 
λα είλαη ηεο απηήο ζηάζκεο (STANDARD) απφ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο απφςεσο, κε ηα 
είδε ηα νπνία αληηθαζηζηνχλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  18 

Πξόζζεηεο Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
 
 18.1  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαη δεζκεχεηαη λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ 
ππεξεζίεο ζίηηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνχζεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
παξνχζεο, κε ην κέγηζην επαγγεικαηηζκφ, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα. 
 
 18.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή/θαη άιινλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ 
ππνδείμεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο 
θνηλνηηθήο θαη Διιεληθήο λνκνζεζίαο. 
 
 18.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηα πξνγξάκκαηα, νδεγίεο θαη 
θαλνληζκνχο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ αλαθχθισζε, ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ. 
 
 18.4 ηηο πεξηπηψζεηο ενξηψλ, ηειεηψλ, ζπζθέςεσλ θιπ o Αλάδνρνο ζα 
παξαζθεπάδεη ην πξνβιεπφκελν κελνχ ή δηαθνξνπνηεκέλν θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ην 
ΠΒΚ, αλαιακβάλνληαο ηελ φιε δηνξγάλσζε, πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ, ζεξβίξηζκα ζηα 
ηξαπέδηα  (κε επηπιένλ ζεξβηηφξνπο αλάινγα κε ην εχξνο ηεο παξαγγειίαο) θαη φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθδήισζε (δελ πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ απαηηήζεηο 
φπσο δηαθφζκεζε, κνπζηθή θιπ πνπ βαξχλνπλ ην ΠΒΚ). 
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ΑΡΘΡΟ  19 
Γηάξθεηα ύκβαζεο - Παξάηαζε 

 
 19.1 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη γηα έλα κήλα, απφ 01 Οθη 20 έσο 31 
Οθη 20. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ  
  
«1» ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΝΟΤ 
«2» ΜΔΝΟΤ (1-14) 
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«10» ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΛΤΚΧΝ (Ν°6) 
«11» ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΠΟΟΣΖΣΧΝ ΚΑΣΑ ΜΔΡΗΓΑ ΣΟ ΠΡΟΓΔΤΜΑ 
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«13» ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΠΟΟΣΖΣΧΝ ΚΑΣΑ ΜΔΡΗΓΑ ΣΟ ΓΔΗΠΝΟ 
«14» ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ (ΔΠΗΠΛΧΝ-ΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ 
ΔΣΗΑΔΧ-ΜΑΓΔΗΡΔΗΧΝ) ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ Π.Β.Κ. 
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 Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
           (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Τδθηή) 
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
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ΠΡΟΘΖΚΖ I – ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΝΟΤ 
                                                           
 1. Σν γάια πνπ ζα ζεξβίξεηαη ζα είλαη παζηεξησκέλν αγειαδηλφ ζε ζπζθεπαζία 
ράξηηλε ηνπ 1lt απφ εηαηξείεο επξείαο θπθινθνξίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά ιηαληθνχ 
εκπνξίνπ. 
 2. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο απφ πνηθηιία ζε καξκειάδεο δηαθφξσλ 
θξνχησλ, κέιη, θξέκα ζνθνιάηαο θνπληνπθηνχ ζε αηνκηθή ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία ησλ 
20 γξ. ή φπσο παξαγγειζνχλ απφ ην Π.Β.Κ. 
 3. Ο θπζηθφο ρπκφο (ρσξίο δάραξε) ήηνη πνξηνθάιη, θνθηέηι, ξνδάθηλν ή κήιν 
ζα είλαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία (ραξηνλέλην θνπηί) κε θαιακάθη ησλ 250 ml. ηα πξσηλά 
θαζεκεξηλά ν ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ (ρσξίο δάραξε) ήηνη ε ζπλνιηθή παξαγγειία 
ζα δίλεηαη αλαιπηηθά ζε πνζνζηά πεξίπνπ 40 % πνξηνθάιη, 30 % κήιν ή ξνδάθηλν, 30 % 
θνθηέηι. Γηα ηα πξσηλά πνπ δηαηίζεληαη ζηα εζηηαηφξηα ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη θξέζθν 
ρπκφ πνξηνθάιη 3-4 θνξέο εβδνκαδηαίσο ελαιιάμ κε ζπζθεπαζκέλν-ηππνπνηεκέλν. 
 4. ηα δεκεηξηαθά ζπκπεξηιακβάλνληαη ληθάδεο θαιακπνθηνχ (Corn Flakes), 
ληθάδεο βξψκεο (Quaker), κνχζιη, ζνθνιαηνχρνη θφθθνη ξπδηνχ (Choco Pops), ληθάδεο 
απφ θινηφ ζηηαξηνχ (Bran), θαη άιια παξφκνηνπ ηχπνπ. 
 5. Σν δακπφλ είλαη απφ κπνχηη (φρη δακπφλ κάιαμεο) ρνηξηλνχ θξέαηνο ην νπνίν 
ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηα δηεζλψο απνδεθηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπληειεζηέο πνηφηεηαο, 
φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηα δηεζλή πξφηππα, ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο θαη ηελ Διιεληθή 
λνκνζεζία απφ εηαηξείεο πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο παξαγσγήο πνπ εθαξκφδνπλ 
ζχζηεκα ISO 22000:2005 ή HACCP θαη έρνπλ ISO 9001:2015. 
 6. Σα κπέηθνλ θαη ε θαπληζηή γαινπνχια ζα είλαη ζε θέηεο ηα νπνία ζα πξέπεη 
λα θαιχπηνπλ ηα δηεζλψο απνδεθηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπληειεζηέο πνηφηεηαο, φπσο 
απηά θαζνξίδνληαη ζηα δηεζλή πξφηππα, ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο θαη ηελ Διιεληθή 
λνκνζεζία απφ εηαηξείεο πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο παξαγσγήο πνπ εθαξκφδνπλ 
ζχζηεκα ISO 22000:2005 ή HACCP θαη έρνπλ ISO 9001:2015. 
 7. Σα ηπξηά EDAM, REGATO, ΚΑΔΡΗ θαη ΓΡΑΒΗΔΡΑ ΚΡΖΣΖ πξέπεη λα 
θαιχπηνπλ ηα δηεζλψο απνδεθηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπληειεζηέο πνηφηεηαο, φπσο απηά 
θαζνξίδνληαη ζηα δηεζλή πξφηππα, ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, 
εηαηξεηψλ επξείαο θπθινθνξίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Οη εηαηξείεο 
παξαγσγήο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ISO 22000:2005 ή 
HACCP θαη ζα έρνπλ ISO 9001:2015. 
 8. Σν ζάληνπηηο ζα γξάθεη επθξηλψο ηελ εκεξνκελία παξαγσγεο θαη ιήμεο θαη 
εθφζνλ δεηεζεί ζα ζεξβίξεηαη απαξαζθεχαζην ζηα ζπζηαηηθά ηνπ. 
 9. Σα θξνπαζάλ ζα παξαγγέιλνληαη αλαιφγσο ησλ απαηηήζεσλ είηε απιά 
βνπηχξνπ, είηε γεκηζηά κε ζνθνιάηα ή καξκειάδα, ζπζθεπαζκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 
Σα βνπηχξνπ είλαη δπλαηφλ λα παξαγγέιλνληαη θξέζθα θαη ζε πνζφηεηα δχν ηεκαρίσλ ησλ 
40 γξ. Σα γεκηζηά είλαη δπλαηφλ λα είλαη ηππνπνηεκέλα εηαηξείαο επξείαο θπθινθνξίαο 
ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη απνδνρήο ηνπ Π.Β.Κ. 
 10. Σα απγά ζα είλαη θξέζθα κε εκεξνκελία παξαγσγήο ην πνιχ πέληε (5) 
εκεξψλ. Σα ίδηα απγά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νκειέηα. Ζ εηαηξεία παξαγσγήο ζα είλαη 
πηζηνπνηεκέλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 11. Σν θξέαο (κνζράξη, ρνηξηλφ, θνηφπνπιν), θηκάο, ςάξη, ζνππηέο, ρηαπφδηα, 
θαιακάξηα είλαη θαηεςπγκέλα εθηφο φπνπ ζπγθεθξηκέλα αλαγξάθεηαη «λσπφ». Σν βάξνο 
ηνπο ζα ππνινγίδεηαη αθνχ έρνπλ απνςπρζεί κε απνδεθηή απφθιηζε ζην βάξνο έσο -10%. 
Σα ζνπβιάθηα ζα είλαη ρνηξηλά θαη «λσπά».  
 12. ια ηα θξέαηα λσπά θαη θαηεςπγκέλα ζα είλαη παξαγσγήο εηαηξεηψλ κε 
πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο (ISO 22.000:2005 ή HACCP θαη ISO 9001:2015) ζε φια ηα ζηάδηα 
παξαγσγήο, αλάπηπμεο, ζθαγήο θαη ηεκαρηζκνχ ησλ. 
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 13. Σν θνηφπνπιν ζα είλαη νιφθιεξν ησλ (1400 γξ.) θαη ζα κνηξάδεηαη ζε 
ηέζζεξα ηεκάρηα. 
 14. Σν βάξνο ζηηο παηάηεο αλαθέξεηαη ζε παηάηεο θαζαξηζκέλεο απφ ην θινηφ 
ηνπο. Οη παηάηεο είλαη θξέζθηεο εθηφο εάλ ιφγσ εηδηθψλ αλαγθψλ (δπζρέξεηα παξαζθεπήο, 
κεγάιε πνζφηεηα), εγθξίλεη ην Π.Β.Κ. ηελ παξαζθεπή θαηεςπγκέλσλ. 
 15. Ο θηκάο ζα πξνέξρεηαη απφ κνζραξίζην θξέαο κπνχηη α/ν κε κέγηζην ιίπνο 
10 %. 
 16. Σν ρνηξηλφ θξέαο ζηα κελνχ Νν 2 θαη Νν 8 είλαη κπνχηη α/ν. 
 17. Σν γηανχξηη είλαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ησλ 200 γξ. πιήξεο, ζηξαγγηζηφ κε 
αλζφγαια. 
 18. Σν κεηαιιηθφ ή επηηξαπέδην λεξφ ζα παξαγγέιλεηαη αλαιφγσο ησλ 
απαηηήζεσλ κε ή ρσξίο αλζξαθηθφ ζε αλάινγεο πνζφηεηεο θαη ζα δηαηίζεηαη ζε γπάιηλε ή 
πιαζηηθή αληίζηνηρα αηνκηθή θηάιε. 
 19. Σα θαζνιάθηα είλαη θξέζθα θαη ην βάξνο ππνινγίδεηαη σο θαζαξηζκέλα. 
Τπάξρεη δπλαηφηεηα ιφγσ εηδηθψλ αλαγθψλ λα εγθξίλεη ην Π.Β.Κ. ηελ παξαζθεπή 
θαηεςπγκέλσλ. 
 20. ηελ πίηζα ζα δίλεηαη ε παξαγγειία αλαιφγσο ησλ απαηηήζεσλ ψζηε λα 
ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο. 
 21. Σα αλαςπθηηθά ζα είλαη ηχπνπ Coca Cola ή φπσο αιιηψο αλαιπηηθά ζα 
παξαγγέιλνληαη θάζε θνξά ήηνη, πνξηνθαιάδα, ιεκνλίηα , καληαξηλάδα , 7UP, ζφδα, 
Pepsi κε δάραξε ή ρσξίο (light) θ.ι.π. 
 22. ην γεχκα ηεο Κπξηαθήο ζα ζεξβίξεηαη γιπθφ (πάζηα) ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν 
θαη παγσηφ (θχπειν) ηελ ζεξηλή πεξίνδν. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (φπσο θαγεηφ ζε 
παθέην γηα απνκαθξπζκέλεο επηζηαζίεο), ζα ππάξρεη επρέξεηα επηινγήο απφ ην Π.Β.Κ. 
θαηά ηελ εκέξα ηεο παξαγγειίαο. Σν παγσηφ ζα είλαη ηππνπνηεκέλν ζε δηάθνξεο γεχζεηο 
θαη ζα είλαη ηεο εηαηξείαο πνπ πξνκεζεχεη ηα θπιηθεία. 
 23. ην γεχκα ηνπ κελνχ Νν 9 ζα καγεηξεχνληαη αλαιφγσο ηεο παξαγγειίαο 
θαηεςπγκέλεο κπάκηεο ή αξαθάο. Οη κπάκηεο ζα είλαη Νν 1. 
 24. Ζ θέηα ζα είλαη γλήζηα ειιεληθή Π.Ο.Π. απφ αηγνπξφβεην γάια ηεο 
θαιχηεξεο πνηφηεηαο εηαηξεηψλ επξείαο θαηαλάισζεο, κε πηζηνπνηεκέλε πνηφηεηα 
παξαγσγήο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο ISO 22000:2005 ή HACCP. 
 25. Σν ηζάη ζα παξαηίζεηαη ζην ρψξν ζεξβηξίζκαηνο ζε αηνκηθά θαθειάθηα ησλ 2 
γξ. 
 26. Ζ ζαιάηα επνρήο θαη ην θξνχην επνρήο (ην είδνο) ζα θαζνξίδεηαη ζηελ αξρή 
θάζε κήλα θαη ε πνζφηεηά ηνπο ζα πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο, φπσο νη ζρεηηθνί πίλαθεο. 
Ζ παξαηήξεζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηα κελνχ πνπ ζεξβίξνληαη ζε παθέην (LUNCH BOX). 
 27. Σα 14 κελνχ ζα επαλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ψζηε λα αθνινπζείηαη ε 
εβδνκαδηαία αληηζηνηρία. 
 28. ηα ηξαπέδηα ηνπ εζηηαηνξίνπ ζα ππάξρεη θαζεκεξηλά αιάηη, πηπέξη, 
ραξηνπεηζέηεο, νδνληνγιπθίδεο, πνπ ζα αλαπιεξψλνληαη κφιηο εμαληινχληαη. ια ηα 
αλσηέξσ φπσο θαη ηα ράξηηλα ηξαπεδνκάλδεια κηαο ρξήζεσο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 29. ηε ζεηξά δηαλνκήο (ζεξβηξίζκαηνο) ζα ππάξρεη ειαηφιαδν, θέηζαπ, 
κνπζηάξδα, μχδη θαη ιεκφληα θνκκέλα ζην ήκηζπ γηα ηηο ζαιάηεο θαη ηα ρνξηαξηθά – 
ιαραληθά. Σν ειαηφιαδν ζα δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ ζθξαγηζκέλσλ κε 
επαλαγεκηδφκελσλ ζπζθεπαζηψλ ή ζπζθεπαζηψλ κηαο ρξήζεο θαη ζα θέξνπλ ηηο 
απαηηνχκελεο επηζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη επξσπαηθή (ΔΔ) 
λνκνζεζία. 
 30. ια ηα γιπθά ζα παξαζθεπάδνληαη ζηνλ ρψξν ησλ εζηηαηνξίσλ απφ 
εηδηθεπκέλν δαραξνπιάζηε ή ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ Π.Β.Κ. ζα πξνέξρνληαη απφ 
εγλσζκέλεο αμίαο επηρείξεζε δαραξνπιαζηηθήο πνπ εθαξκφδεη ζχζηεκα ISO 22000:2005 
ή HACCP κε θξέζθα πξντφληα ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο απνδνρήο ηνπ Π.Β.Κ. (φρη 
θαηεςπγκέλα). 
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 31. Σα  πξσηλά, ηα γεχκαηα θαη ηα δείπλα πνπ ζα δηαλέκνληαη θαζεκεξηλά ζην 
κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ Π.Β.Κ. ζε απνκαθξπζκέλεο επηζηαζίεο (Άξζξν 16 § 2 ηβ), ή φηαλ 
απαηηεζεί γηα έθηαθηνπο ιφγνπο, ζα ηνπνζεηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία ζε ζπζθεπαζίεο κίαο 
ρξήζεο (αινπκηλίνπ) θαηά είδνο θαγεηνχ, ζα πεξηέρνληαη ζε εηδηθφ ράξηηλν παθέην ηχπνπ 
LUNCH BOX θαη ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 32. Δηδηθά γηα ηα αλσηέξσ παθέηα θαη ιφγσ δπζρέξεηαο ζηελ κεηαθνξά θαη 
δηαλνκή ησλ παξαθάησ εηδψλ απηά ζα αληηθαζίζηαληαη απφ ηελ εηαηξεία θαηφπηλ εηδηθήο 
παξαγγειίαο κε άιια φπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη γηα θάζε είδνο. 
  α. Καθέο θίιηξνπ 10 γξ. αληηθαζίζηαληαη απφ ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία 
κίαο ρξήζεο παξαζθεπήο FRAPPE πνπ πεξηέρεη 2 θαθ. (4 γξ.) NESCAFE. 1 θαθ. (20 γξ.) 
δάραξε θαη εηδηθφ πιαζηηθφ θχπειιν παξαζθεπήο. 
  β. Γάια θξέζθν 200 ml ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ησλ 200 ml (ζθέην ή 
ζνθνιαηνχρν). 
  γ. Γεκεηξηαθά 50 γξ. θαη δάραξε 20 γξ. αληηθαζίζηαληαη απφ 50 γξ. 
mousli bar. 
 33. Οη κειηηδάλεο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ κνπζαθά θαη ζηα παπνπηζάθηα ζα είλαη 
θξέζθηεο. 
 34. ην γεχκα ηνπ κελνχ Νν 3, ηα φζπξηα (θαζφιηα – θαθέο) είλαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαη ζα παξαζθεπάδνληαη ελαιιάμ ή φπσο 
παξαγγειζνχλ απφ ην Π.Β.Κ. 
 35. Ζ καληηαξφπηηα ζα παξαζθεπάδεηαη ζην εζηηαηφξην ηνπ Π.Β.Κ. 
 36. Σα παληδάξηα είλαη θξέζθα θαη ην βάξνο αλαθέξεηαη ζε θαζαξηζκέλα. ε 
εηδηθή πεξίπησζε δπζρέξεηαο πξνκήζεηαο θξέζθσλ θαη κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Π.Β.Κ. 
είλαη δπλαηή ε παξάζεζε θνλζεξβνπνηεκέλσλ. 
 37. ην δείπλν ησλ κελνχ Νν 3 & 10 ην ετζ θαη ε πέξθα είλαη ρσξίο θεθάιη θαη 
δέξκα. 
 38. Οη ζνππηέο θαη ηα θαιακάξηα ζα είλαη Νν U10, ζα αγνξάδνληαη νιφθιεξα θαη 
ζα ηεκαρίδνληαη ζηα εζηηαηφξηα ηνπ Π.Β.Κ. 
 39. Σν ρηαπφδη ζηα κελνχ ηεο λεζηείαο ζα είλαη κεγάινπ κεγέζνπο 1.500 γξ. – 
1.700 γξ. 
 40. ην κελνχ Νν 5 ζα καγεηξεχνληαη ελαιιάμ ζνππηέο κε κάξαζα/ζπαλάθη θαη 
θαιακάξηα ηεγαλεηά ή φπσο παξαγγειζνχλ απφ ην Π.Β.Κ. Σα κάξαζα ζην κελνχ είλαη 
θξέζθα, ελψ ην ζπαλάθη είλαη δπλαηφλ λα είλαη θαηεςπγκέλν θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Π.Β.Κ. 
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην βάξνο ππνινγίδεηαη ζε θαζαξηζκέλα πξντφληα. 
 41. Ζ ηπξνζαιάηα, παηαηνζαιάηα, ξψζηθε, ηνλνζαιάηα, ηαξακνζαιάηα, ζα 
παξαζθεπάδνληαη ζηα εζηηαηφξηα ηνπ Π.Β.Κ. Τπάξρεη δπλαηφηεηα ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ απνδνρήο ηεο πνηφηεηαο απφ ην Π.Β.Κ. λα ζεξβίξνληαη 
ηππνπνηεκέλεο απφ εηαηξεία παξαγσγήο κε ISO 22000:2005 ή HACCP θαη ISO 
9001:2015. 
 42. ηα κελνχ Νν 7 θαη Νν 14, ε κπνπγάηζα ζα είλαη ηχπνπ Υαλίσλ θαη ζα 
πξνκεζεχεηαη απφ εξγαζηήξηα ηεο πφιεο έηνηκε, ζα ςήλεηαη ζην εζηηαηφξην ηνπ Π.Β.Κ. θαη 
ζα ζεξβίξεηαη κε δάραξε – θαλέια. 
 43. ην δείπλν ηνπ κελνχ Νν 8, ην ρνηξηλφ ζα καγεηξεχεηαη κε ζέιηλν θξέζθν (ην 
βάξνο είλαη θαζαξηζκέλν ρσξίο ξίδα) θαη ελαιιάμ κε καληηάξηα νιφθιεξα θνλζέξβαο (ην 
βάξνο είλαη θαζαξφ) ή φπσο παξαγγειζνχλ απφ ην Π.Β.Κ. 
 44. Ο δηαηηζέκελνο άξηνο, είηε πξνέξρεηαη απφ ην εκπφξην, είηε παξαζθεπάδεηαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν, πξέπεη λα είλαη ηχπνπ 70 %. 
 45. Οη πηπεξηέο Φισξίλεο είλαη ζε θνλζέξβα θαη ην βάξνο είλαη ζηξαγγηζκέλν. 
 
 46. ηηο πεξηφδνπο λεζηείαο ζηα κελνχ φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαιακάξηα 
θαηεςπγκέλα ζα είλαη ηεγαλεηά (350 γξ.) θαη φπνπ ζνππηέο ζα είλαη ςεηέο (400 γξ.)  
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 47. ηα γεχκαηα – δείπλα πνπ δηαλέκνληαη ζε ρψξνπο εθηφο ησλ εζηηαηνξίσλ ηνπ 
Π.Β.Κ. ζα ππάξρεη εληφο ηνπ παθέηνπ (θαλνληθνχ κελνχ, παθέηνπ, ππεξσξηαθνχ) 
ειαηφιαδν, μχδη γηα ηε ζαιάηα ή ηα ρφξηα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη κηζφ (1/2) ιεκφλη ζε 
ζεινθάλ. 
 48. Γεληθά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ελαιιαθηηθά είδε γηα ην 
ίδην κελνχ θαη ζηηο παξαπάλσ αλαγξαθφκελεο πεξηπηψζεηο ζα γίλεηαη πξνζπάζεηα 
πξνζδηνξηζκνχ απφ ην Π.Β.Κ. θαηά δεθαπέληε εκέξεο ηνπιάρηζηνλ λσξίηεξα γηα 
δηεπθφιπλζε ησλ παξαγγειηψλ ηνπ Αλαδφρνπ.       
 49. Σν βξαζηφ απγφ ζηα πξσηλά δχλαηαη λα αιιάμεη ζε ηεγαλεηφ ή νκειέηα, κεηά 
απφ 24σξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ην ΠΒΚ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
            
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  
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ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΜΔΝΟΤ                                        

ΜΔΝΟΤ Νν 1 (ΓΔΤΣΔΡΑ) 
ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ         10γξ. 
ΣΑΗ           2 γξ. 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ       110γξ/250ml 
ΕΑΥΑΡΖ          20γξ 
ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ        20γξ. 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ     20γξ. 
ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ       250ml   
ΑΝΣΟΤΗΣ ΜΠΑΓΚΔΣΑ/ΕΑΜΠΟΝ/ΣΤΡΗ EDAM/ΜΑΡΟΤΛΗή ΝΣΟΜ 100/40/40/40 
ΦΧΜΑΚΗ          50γξ. 
ΦΧΜΗ ΣΟΣ          60γξ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ         50γξ. 
ΑΤΓΟ ΒΡΑΣΟ         ηεκ. 1 
ΚΡΟΤΑΑΝ ΒΟΤΣΤΡΟΤ ή ΓΔΜΗΣΟ      80-85γξ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ         500ml 
 
 
                        ΓΔΤΜΑ                     ΠΑΚΔΣΟ (ΒΑΡΟ ΜΑΓΔΗΡΔΤΜΔΝΟ) 
 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΦΖΣΟ 350γξ. ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΦΗΛΔΣΟ  200/80γξ. 
ΠΑΣΑΣΔ ΦΟΤΡΝΟΤ 350γξ. (ΑΛΣΑ ΜΟΤΣΑΡΓΑ) 
ΑΛΑΣΑ     ΡΤΕΗ    150γξ. 
ΦΔΣΑ    80γξ.  ΑΡΑΚΑ   75γξ. 
ΦΡΟΤΣΟ     ΦΔΣΑ    80γξ. 
ΦΧΜΗ    140γξ. ΑΛΑΣΑ    
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ 4γξ./10/10 ΦΡΟΤΣΟ    
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ  500ml  ΦΧΜΗ    100γξ. 
      ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ  500ml 
 

ΓΔΗΠΝΟ 
ΡΟΛΟ ΚΗΜΑ ΓΔΜΗΣΟ ΜΔ ΣΤΡΗ EDAM KAI ΠΗΠΔΡΗΑ  200/40/10 γξ.  
ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ ΠΔΝΔ ΜΔ ΑΛΣΑ ΝΣΟΜΑΣΑ   100/100 γξ. 
ΣΤΡΗ REGATO (ΣΡΗΜ.)      40 γξ. 
ΑΛΑΣΑ 
ΦΡΟΤΣΟ         
ΚΡΔΜΑ ΚΑΡΑΜΔΛΔ      150γξ 
ΦΧΜΗ         140γξ 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ      6/10/10γξ 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ Ή ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ  250 ή 500ml 
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ΜΔΝΟΤ Νν 2 (ΣΡΗΣΖ) 
ΠΡΩΗΝΟ 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ       10γξ. 
ΣΑΗ         2 γξ. 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ     110γξ/250ml 
ΕΑΥΑΡΖ        20γξ 
ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ      20γξ. 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ   20γξ. 
ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ     250ml   
ΦΧΜΗ ΣΟΣ        60γξ. 
ΦΧΜΑΚΗ        50γξ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ       50γξ. 
ΦΧΜΗ ΜΠΑΓΚΔΣΑ       100γξ. 
ΟΜΔΛΔΣΑ/ΣΤΡΗ/ΕΑΜΠΟΝ/ΠΗΠΔΡΗΑ    2ηκρ/40/40/20 
ΚΡΟΤΑΑΝ ΒΟΤΣΤΡΟΤ ή ΓΔΜΗΣΟ    80-85γξ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ       500ml 
 
 
 
                               ΓΔΤΜΑ     ΠΑΚΔΣΟ(ΒΑΡΟ 
ΜΑΓΔΗΡΔΤΜ.)  
 
ΜΟΤΑΚΑ       ΜΟΤΑΚΑ    450γξ. 
(ΚΗΜΑ/ΜΔΛΗΣ/ΠΑΣ/ΜΠΔ150/200/200/150) 
(ΚΗΜΑ/ΜΔΛΗΣ/ΠΑΣ/ΜΠΔΑΜΔΛ100/125/125/100)  
ΦΔΣΑ      80 γξ.  ΦΔΣΑ   80γξ. 
ΑΛΑΣΑ       ΑΛΑΣΑ 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ    330 ml ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΡΟΤΣΟ       ΦΧΜΗ   100γξ. 
ΦΧΜΗ      140 γξ. ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 500ml 
ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ 4/10/10 γξ. ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ  330ml 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ    500ml 
 

ΓΔΗΠΝΟ 
ΥΟΗΡΗΝΟ ΡΗΓΑΝΑΣΟ       300γξ. 
ΡΗΕΟΣΟ/ΚΑΡΟΣΑ/ΑΡΑΚΑ/ΜΑΝΗΣ./ΠΗΠΔΡΗΑ ΚΟΚ.        100/30/30/30/20γξ. 
ΑΛΑΣΑ          
ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΧΜΗ          140γξ. 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ       6/10/10γξ 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ ή ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ    250/500ml 
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ΜΔΝΟΤ Νν 3 (ΣETAΡΣΖ) 
ΠΡΩΗΝΟ 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ        10γξ. 
ΣΑΗ          2 γξ. 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ      110γξ/250ml 
ΕΑΥΑΡΖ         20γξ 
ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ       20γξ. 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ    20γξ. 
ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ      250ml   
ΑΝΣΟΤΗΣ ΜΠΑΓΚΔΣΑ/ΕΑΜΠΟΝ/ΣΤΡΗ EDAM/ΜΑΡ.ή ΝΣΟΜ 100/40/40/20/40 
ΦΧΜΑΚΗ         50γξ. 
ΦΧΜΗ ΣΟΣ         60γξ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ        50γξ. 
ΑΤΓΟ ΣΖΓ.         ηεκ. 2 
ΚΡΟΤΑΑΝ ΒΟΤΣΤΡΟΤ ή ΓΔΜΗΣΟ     80-85γξ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ        500ml 
 
 
 
                               ΓΔΤΜΑ     ΠΑΚΔΣΟ(ΒΑΡΟ 
ΜΑΓΔΗΡΔΤΜ.)  
 
ΟΠΡΗΑ (ΦΑΟΛΗΑ-ΦΑΚΔ)  125γξ.ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΜΠΟΤΣΗ ΦΖΣΟ  300γξ. 
ΜΑΝΗΣΑΡΟΠΗΣΑ (ΣΤΡΗ-ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ) 280 γξΠΟΤΡΔ    200γξ. 
ΠΑΣΕΑΡΗΑ     200γξ.ΚΑΡΟΣΑ   75γξ. 
ΔΛΗΔ      60γξ. ΦΔΣΑ    80γξ. 
ΓΛΤΚΟ (ΟΤΦΛΔ ΟΚΟΛΑΣΑ ή      ΑΛΑΣΑ 
                             ΚΑΡΤΓΟΠΗΣΑ)            150γξ ΦΡΟΤΣΟ 
ΑΛΑΣΑ      ΦΧΜΗ    100γξ   
ΦΡΟΤΣΟ      ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ  500ml 
ΦΧΜΗ      140γξ.ΟΚΟΛΑΣΑ   60 γξ 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ   4/10/10 γξ  
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ    500ml 
 
 

ΓΔΗΠΝΟ 
ΜΟΥΑΡΗ ΓΗΟΤΒΔΣΗ       
ΑΛΑΣΑ    
ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΧΜΗ         140γξ. 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ      6/10/10 γξ 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ ή ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ   250/500ml 



Α-2-4 

 

 

./. 

ΜΔΝΟΤ Νν 4 (ΠΔΜΠΣΖ) 
ΠΡΩΗΝΟ 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ        10γξ. 
ΣΑΗ          2 γξ. 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ      110γξ/250ml 
ΕΑΥΑΡΖ         20γξ 
ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ       20γξ. 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ    20γξ. 
ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ      250ml   
ΦΧΜΑΚΗ         50γξ. 
ΦΧΜΗ ΣΟΣ         60γξ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ        50γξ. 
ΑΤΓΟ ΒΡΑΣΟ        ηεκ. 1 
ΚΑΠΝΗΣΖ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ       40γξ. 
ΣΤΡΗ EDAM         40γξ. 
ΚΡΟΤΑΑΝ ΒΟΤΣΤΡΟΤ ή ΓΔΜΗΣΟ     80-85γξ. 
ΦΧΜΗ  ΜΠΑΓΚΔΣΑ        100 γξ 
ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΝΔΡΟ        500ml 
 
 
 
                               ΓΔΤΜΑ     ΠΑΚΔΣΟ(ΒΑΡΟ 
ΜΑΓΔΗΡΔΤΜ.)  
 
ΜΟΥΑΡΗ ΝΟΤΑ ΚΟΚΚΗΝΗΣΟ 300γξ  ΥΟΗΡΗΝΟ (ΣΗΦΑΓΟ) 200/80γξ 
ΑΛΣΑ ΛΔΤΚΖ    100γξ. ΠΑΣΑΣΔ ΦΖΣΔ  200γξ.  
ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ     100γξ. ΑΡΑΚΑ   75γξ. 
ΑΛΑΣΑ      ΑΛΑΣΑ 
ΦΡΟΤΣΟ      ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΔΣΑ     80γξ.  ΦΧΜΗ    100γξ. 
ΦΧΜΗ     140γξ. ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΝΔΡΟ  500ml 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ  4/10/10γξ. 
ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΝΔΡΟ   500ml 
 
 

ΓΔΗΠΝΟ 
ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ         
(ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ/ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ/ΜΠΔΗΚΟΝ/ΚΡ.ΓΑΛΑΚΣ.)  125/40/40/80γξ. 
ΣΤΡΗ ΣΡΗΜ. REGATO      40 γξ  
ΑΛΑΣΑ 
ΦΔΣΑ         80 γξ 
ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΧΜΗ         140γξ. 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ      6/10/10γξ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΗΚΟ ΜΔ ή ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ   250/500ml 
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ΜΔΝΟΤ Νν 5 (ΠΑΡΑΚΔΤΖ) 
ΠΡΩΗΝΟ 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ       10γξ. 
ΣΑΗ         2 γξ. 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ     110γξ/250ml 
ΕΑΥΑΡΖ        20γξ 
ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ      20γξ. 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ   20γξ. 
ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ     250ml   
ΦΧΜΑΚΗ        50γξ. 
ΦΧΜΗ ΣΟΣ        60γξ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ       50γξ. 
ΦΧΜΗ ΜΠΑΓΚΔΣΑ       100γξ. 
ΑΤΓΑ ΟΜΔΛΔΣΑ/ΣΤΡΗ/ΕΑΜΠΟΝ/ΠΗΠΔΡΗΑ   2ηκρ./40/40/20γξ. 
ΚΡΟΤΑΑΝ ΒΟΤΣΤΡΟΤ ή ΓΔΜΗΣΟ    80-85γξ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ       500 ml 
 
 
 
 
                               ΓΔΤΜΑ    ΠΑΚΔΣΟ(ΒΑΡΟ ΜΑΓΔΗΡΔΤΜ.)  
 
ΟΤΠΗΔ (ΠΑΝΑΚΗ/ΜΑΡΑΘΑ ή 350/150) ή ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ/ΚΗΜΑ/ΣΤΡΗ (230/150/20) γξ  
ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΣΖΓ.   350 γξ ΦΔΣΑ    80 γξ. 
ΠΑΣΑΣΔ ΣΖΓ.   400γξ. ΑΛΑΣΑ 
ΑΛΑΣΑ      ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΡΟΤΣΟ      ΓΛΤΚΟ (ΜΠΑΚΛΑΒΑ) 180 γξ. 
ΓΛΤΚΟ (ΜΠΑΚΛΑΒΑ)  180 γξ ΦΧΜΗ    100 γξ. 
ΦΧΜΗ     140 γξ ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ  500 ml 
ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ4/10/10γξ 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ   500 ml 
 

ΓΔΗΠΝΟ 
ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ ΜΔ ΚΟΚΚΗΝΖ ΑΛΣΑ     300/100 γξ  
ΑΛΑΣΑ         
ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΧΜΗ          140γξ. 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ       6/10/10 γξ 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ ή ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ    250/500ml 
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ΜΔΝΟΤ Νν 6 (ΑΒΒΑΣΟ) 
 

ΠΡΩΗΝΟ 
ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ       10γξ. 
ΣΑΗ         2 γξ. 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ     110γξ/250ml 
ΕΑΥΑΡΖ        20γξ 
ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ      20γξ. 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ   20γξ. 
ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ     250ml   
ΦΧΜΑΚΗ        50γξ. 
ΦΧΜΗ ΣΟΣ        60γξ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ       50γξ. 
ΦΧΜΗ ΜΠΑΓΚΔΣΑ       100γξ. 
ΚΔΗΚ ΦΡΟΤΣΧΝ ή ΟΚΟΛΑΣΑ     100γξ. 
KΑΠΝΗΣΖ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ      40γξ. 
ΣΤΡΗ EDAM        40γξ. 
ΑΤΓΟ ΒΡΑΣΟ       1 ηεκ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ       500 ml 
 
 
 
                               ΓΔΤΜΑ     ΠΑΚΔΣΟ(ΒΑΡΟ 
ΜΑΓΔΗΡΔΤΜ.)  
 
ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ/ΚΗΜΑ/    Δάλ απαηηεζεί γίλεηαη επηινγή απφ ηα  
ΜΠΔΑΜΔΛ/ΣΤΡΗ  300/150/150/50 γξ  ππάξρνληα ζην Μελνχ. 
(ΠΑΠΟΤΣΑΚΗΑ) 
ΦΔΣΑ     80γξ. 
ΑΛΑΣΑ 
ΦΡΟΤΣΟ 
ΓΛΤΚΟ( ΓΑΛΑΚΣΟΜΠΟΤΡΔΚΟ) 170 γξ 
ΦΧΜΗ     140γξ. 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ  4/10/10 γξ 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ   500ml 
 
 

ΓΔΗΠΝΟ 
 
 
ΟΤΒΛΑΚΗΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ    (4Υ60) 240γξ. 
ΠΗΣΔ        ηκρ. 2 
ΠΑΣΑΣΔ ΣΖΓ.      400γξ. 
ΝΣΟΜΑΣΑ-ΚΡΔΜΜΤΓΗ- ΜΑΗΝΣ.    180/20/10 γξ 
ΜΑΓΗΟΝΔΕΑ       60 γξ 
ΦΧΜΗ        140γξ. 
ΦΡΟΤΣΟ        
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ     6/10/10 γξ 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ ή ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ  250/500ml 
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ΜΔΝΟΤ Νν 7 (ΚΤΡΗΑΚΖ) 
 

ΠΡΩΗΝΟ 
ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ       10γξ. 
ΣΑΗ         2 γξ. 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ     110γξ/250ml 
ΕΑΥΑΡΖ        20γξ 
ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ      20γξ. 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ   20γξ. 
ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ     250ml   
ΦΧΜΗ ΣΟΣ        60γξ. 
ΜΠΟΤΓΑΣΑ ΥΑΝΗΧΝ      250γξ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ        50 γξ 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ       500 ml 
 
 
 
                               ΓΔΤΜΑ     ΠΑΚΔΣΟ(ΒΑΡΟ 
ΜΑΓΔΗΡΔΤΜ.) 
 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΗΣΔΛ        300γξ  Δάλ απαηηεζεί γίλεηαη επηινγή απφ ηα  
ΡΤΕΗ     150γξ.   ππάξρνληα ζην Μελνχ. 
ΦΔΣΑ      80γξ. 
ΣΕΑΣΕΗΚΗ    150γξ. 
ΑΛΑΣΑ 
ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΧΜΗ     140γξ.  
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ  4/10/10 γξ 
ΓΛΤΚΟ ΠΑΣΑ (ΥΔΗΜ.Π.)  150 γξ 
ΠΑΓΧΣΟ (ΘΔΡ. ΠΔΡΗΟΓ)  250 ml 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ   500ml 
 

ΓΔΗΠΝΟ 
 
ΠΗΣΑ ΑΛΛΑΝΣΗΚΧΝ      
(ΠΗΣΑ-ΜΠΔΗΚΟΝ-ΕΑΜΠΟΝ-ΣΤΡΗ EDAM-   
ΠΗΠΔΡΗΑ -  ΝΣΟΜΑΣΑ-ΣΤΡΗ GOUDA- ΑΛΣΑ) 200/40/60/60/20/40/40/40 (500γξ.) 
ΠΗΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ       
(ΠΗΣΑ-ΣΤΡΗ EDAM-ΣΤΡΗ GOUDA-ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ 
ΝΣΟΜΑΣΑ-ΠΗΠΔΡΗΑ-ΑΛΣΑ-EΛΗΔ)   200/50/50/60/40/20/40/40 (500γξ) 
ΠΑΣΑΣΟΑΛΑΣΑ      200γξ. 
ΑΛΑΣΑ 
ΦΡΟΤΣΟ 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ      330ml 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ     6/10/10γξ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ ή ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ  250ml ή 500ml 
ΦΧΜΗ         100γξ 
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ΜΔΝΟΤ Νν 8 (ΓΔΤΣΔΡΑ) 
ΠΡΩΗΝΟ 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ        10γξ. 
ΣΑΗ          2 γξ. 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ      110γξ/250ml 
ΕΑΥΑΡΖ         20γξ 
ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ       20γξ. 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ    20γξ. 
ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ      250ml 
ΑΝΣΟΤΗΣ ΜΠΑΓΚΔΣΑ/ΕΑΜΠΟΝ/ΣΤΡΗ EDAM/ΜΑΡ.ή ΝΣΟΜ) 100/40/40/20/40 
ΦΧΜΑΚΗ         50γξ. 
ΦΧΜΗ ΣΟΣ         60γξ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ        50γξ. 
ΑΤΓΟ ΒΡΑΣΟ        ηεκ. 1 
ΚΡΟΤΑΑΝ ΒΟΤΣΤΡΟΤ ή ΓΔΜΗΣΟ         80-85γξ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ        500 ml 
 
 
 
 
                               ΓΔΤΜΑ     ΠΑΚΔΣΟ(ΒΑΡΟ 
ΜΑΓΔΗΡΔΤΜ.) 
  
ΠΑΣΗΣΗΟ      ΠΑΣΗΣΗΟ   450γξ. 
ΚΗΜΑ-ΜΑΚ.-ΜΠΔΑΜ  (150/100/150) ΚΗΜΑ-ΜΑΚ.-ΜΠΔΑΜ.  (125/200/125γξ) 
ΦΔΣΑ     80γξ.  ΦΔΣΑ    80γξ. 
ΑΛΑΣΑ      ΑΛΑΣΑ 
ΦΡΟΤΣΟ      ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΧΜΗ     140γξ. ΦΧΜΗ    100γξ. 
ΓΛΤΚΟ (ΟΤΦΛΔ ΟΚΟΛΑΣΑ ή      ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΝΔΡΟ  500ml  

ΚΑΡΤΓΟΠΗΣΑ)        150γξ             ΟΚΟΛΑΣΑ   60γξ 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ  4/10/10γξ    
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ   500ml 
 
 

ΓΔΗΠΝΟ 
 
 
ΥΟΗΡΗΝΟ  ΜΔ ΔΛΗΝΟ ή ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΑ  300/100/100γξ 
ΠΑΣΑΣΔ ΣΖΓ.       400γξ. 
ΦΔΣΑ         80γξ 
ΑΛΑΣΑ 
ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΧΜΗ         140γξ. 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ      6/10/10γξ 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ ή  ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ  250/500ml 
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ΜΔΝΟΤ Νν 9 (ΣΡΗΣΖ) 
ΠΡΩΗΝΟ 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ       10γξ. 
ΣΑΗ         2 γξ. 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ     110γξ/250ml 
ΕΑΥΑΡΖ        20γξ 
ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ      20γξ. 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ   20γξ. 
ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ     250ml 
ΦΧΜΑΚΗ        50γξ. 
ΦΧΜΗ ΣΟΣ        60γξ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ       50γξ. 
ΦΧΜΗ ΜΠΑΓΚΔΣΑ       100γξ. 
ΑΤΓΑ ΟΜΔΛΔΣΑ/ΣΤΡΗ EDAM/ΕΑΜΠΟΝ/ΠΗΠΔΡΗΑ  2ηκρ./40/40/20γξ. 
ΚΡΟΤΑΑΝ ΒΟΤΣΤΡΟΤ ή ΓΔΜΗΣΟ    80-85γξ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ       500 ml 
 
 
 
                               ΓΔΤΜΑ     ΠΑΚΔΣΟ(ΒΑΡΟ 
ΜΑΓΔΗΡΔΤΜ.) 
  
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΚΟΚΚΗΝΗΣΟ 350γξ. ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΦΗΛΔΣΟ 
ΜΠΑΜΗΔ ή ΑΡΑΚΑ  250γξ. ΜΔ ΑΛΣΑ (3 πηπεξηψλ)  200/80 γξ. 
ΦΔΣΑ     80γξ.  ΡΤΕΗ    150 γξ, 
ΑΛΑΣΑ      ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΑΝΑΜΗΚΣΑ 100γξ. 
ΦΡΟΤΣΟ      ΦΔΣΑ    80γξ. 
ΦΧΜΗ     140γξ. ΑΛΑΣΑ 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ  4/10/10γξ ΦΡΟΤΣΟ 
       ΦΧΜΗ    100γξ. 
       ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΝΔΡΟ  500ml 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ   500ml 
 
 
 

ΓΔΗΠΝΟ 
 

ΜΠΗΦΣΔΚΗΑ       (ΚΗΜΑ 200γξ.) 
ΑΛΣΑ ΝΣΟΜΑΣΑ      80γξ. 
ΠΟΤΡΔ        250γξ. 
ΚΑΔΡΗ        80γξ.  
ΦΡΟΤΣΟ 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ       330ml 
ΑΛΑΣΑ 
ΦΧΜΗ         140γξ. 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ      6/10/10γξ 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ ή ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ   250/500ml 
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ΜΔΝΟΤ Νν 10 (ΣΔΣΑΡΣΖ) 
ΠΡΩΗΝΟ 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ        10γξ. 
ΣΑΗ          2 γξ. 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ      110γξ/250ml 
ΕΑΥΑΡΖ         20γξ 
ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ       20γξ. 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ    20γξ. 
ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ      250ml   
ΑΝΣΟΤΗΣ ΜΠΑΓΚΔΣΑ/ΕΑΜΠΟΝ/ΣΤΡΗ EDAM/ΜΑΡΟΤΛ ήΝΣΟΜ 100/40/40/20/40γξ 
ΦΧΜΑΚΗ         50γξ. 
ΦΧΜΗ ΣΟΣ         60γξ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ        50γξ. 
ΑΤΓΑ ΣΖΓΑΝΗΣΑ        ηεκ. 2 
ΚΡΟΤΑΑΝ ΒΟΤΣΤΡΟΤ ή ΓΔΜΗΣΟ         80-85γξ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ        500 ml 
 
 
 
 
                               ΓΔΤΜΑ    ΠΑΚΔΣΟ(ΒΑΡΟ ΜΑΓΔΗΡΔΤΜ.) 
  
ΓΔΜΗΣΑ     400γξ./100γξ.ΥΟΗΡΗΝΟ  
(ΠΗΠΔΡΗΔ-ΝΣΟΜ./ΡΤΕΗ)    ΚΟΚΚΗΝΗΣΟ   200/80γξ 
ΠΑΣΑΣΔ ΣΖΓΑΝΗΣΔ  400γξ  ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ ΠΔΝΔ 150γξ. 
ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΣΡΑΓΓ.   200γξ. ΣΤΡΗ ΦΔΣΑ   80γξ. 
       ΑΡΑΚΑ   75 γξ 
ΑΛΑΣΑ      ΑΛΑΣΑ  
ΦΡΟΤΣΟ      ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΧΜΗ     140γξ. ΦΧΜΗ    100γξ. 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ  4/10/10 γξ ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ  500ml 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ   500ml 
 
 

ΓΔΗΠΝΟ 
 

 
ΠΔΡΚΑ ΦΗΛΔΣΟ ΦΟΤΡΝΟΤ    350γξ.   
ΠΑΣΑΣΔ ΦΟΤΡΝΟΤ     350γξ.   
ΑΛΑΣΑ       
ΥΟΡΣΑ       300γξ. 
ΦΡΟΤΣΟ       
ΓΛΤΚΟ (ΚΧΚ ή ΔΚΛΑΗΡ)     (120 ή 150 γξ) 
ΦΧΜΗ        140γξ. 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ     6/10/10γξ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ ή ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ  250/500ml 
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 ΜΔΝΟΤ Νν 11 (ΠΔΜΠΣΖ) 
ΠΡΩΗΝΟ 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ        10γξ. 
ΣΑΗ          2 γξ. 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ      110γξ/250ml 
ΕΑΥΑΡΖ         20γξ 
ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ       20γξ. 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ    20γξ. 
ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ      250ml   
ΑΝΣΟΤΗΣ ΜΠΑΓΚ./ΓΑΛΟΠ.ΚΑΠΝ/ΣΤΡΗ EDAM/ΜΑΡΟΤΛή ΝΣΟΜ100/40/40/20/40 γξ 
ΦΧΜΑΚΗ         50γξ. 
ΦΧΜΗ ΣΟΣ         60γξ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ        50γξ. 
ΑΤΓΟ ΒΡΑΣΟ        ηεκ. 1 
ΚΡΟΤΑΑΝ ΒΟΤΣΤΡΟΤ ή ΓΔΜΗΣΟ         80-85γξ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ        500 ml 
 
 
 
 
                               ΓΔΤΜΑ     ΠΑΚΔΣΟ(ΒΑΡΟ 
ΜΑΓΔΗΡΔΤΜ.) 
  
ΜΟΥΑΡΗ ΝΟΤΑ ΦΖΣΟ  300γξ. ΚΔΦΣΔΓΔ ΑΛΣΑ ΝΣΟΜΑΣΑ 
ΑΛΣΑ ΛΔΤΚΖ   100γξ.    8Υ25=200γξ/100γξ. 
ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ     100γξ. ΡΤΕΗ    150γξ. 
ΡΤΕΗ      100γξ. ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΑΝΑΜ.  75γξ. 
ΦΔΣΑ     80γξ.  ΑΛΑΣΑ 
ΦΧΜΗ     140γξ  ΦΔΣΑ    80 γξ 
ΑΛΑΣΑ      ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΡΟΤΣΟ      ΦΧΜΗ    100γξ. 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ  4/10/10 γξ     ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 500ml 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ   500ml 
       
 
 

ΓΔΗΠΝΟ 
 
ΟΤΒΛΑΚΗΑ ΥΟΗΡΗΝΑ      (4Υ60)240γξ. 
ΠΗΣΔ         ηκρ. 2 
ΠΑΣΑΣΔ ΣΖΓ.       400γξ. 
ΝΣΟΜΑΣΑ/ΚΡΔΜΜΤΓΗ/ΜΑΗΝΣΑΝΟ    180/20/10γξ. 
ΣΕΑΣΕΗΚΗ        150γξ. 
ΦΧΜΗ         140γξ. 
ΦΡΟΤΣΟ  
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ       330ml  
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ      6/10/10 γξ 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ ή ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ   250/500ml 
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ΜΔΝΟΤ Νν 12 (ΠΑΡΑΚΔΤΖ) 
ΠΡΩΗΝΟ 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ       10γξ. 
ΣΑΗ         2 γξ. 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ     110γξ/250ml 
ΕΑΥΑΡΖ        20γξ 
ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ      20γξ. 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ   20γξ. 
ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ     250ml 
ΦΧΜΑΚΗ        50γξ. 
ΦΧΜΗ ΣΟΣ        60γξ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ       50γξ. 
ΦΧΜΗ ΜΠΑΓΚΔΣΑ       100γξ. 
ΑΤΓΑ ΟΜΔΛΔΣΑ/ΣΤΡΗEDAM/ΕΑΜΠΟΝ/ΠΗΠΔΡΗΔ  2ηκρ./40/40/20γξ. 
ΚΡΟΤΑΑΝ ΒΟΤΣΤΡΟΤ ή ΓΔΜΗΣΟ    80-85γξ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ       500 ml 
 
 
 
                               ΓΔΤΜΑ     ΠΑΚΔΣΟ(ΒΑΡΟ 
ΜΑΓΔΗΡΔΤΜ.) 
  
ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ  150γξ. ΜΠΗΦΣΔΚΗΑ ΓΔΜΗΣΑ 
ΣΟΝΟΑΛΑΣΑ   150γξ. (ΣΤΡΗ/ΕΑΜΠΟΝ/ΠΗΠΔΡΗΑ)       300 γξ 
ΠΗΠΔΡΗΔ ΦΛΧΡΗΝΖ  100γξ. ΠΑΣ/ΑΡΑΚ/ΚΑΡΟΣΑ          200/50/50γξ 
ΓΡΑΒΗΔΡΑ    80γξ.  ΑΛΑΣΑ 
ΓΛΤΚΟ ΜΠΑΚΛΑΒΑ  180 γξ ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΧΜΗ     140γξ. ΦΧΜΗ               100 γξ 
ΦΡΟΤΣΟ      ΓΛΤΚΟ ΜΠΑΚΛΑΒΑ           180 γξ 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ  4/10/10γξ. ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ             500ml   
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ   500ml 
 
 
 

ΓΔΗΠΝΟ 
 
ΟΤΦΛΔ (ΠΔΝΔ/ΕΑΜΠΟΝ/ΣΤΡΗ EDAM/   
TYPI GOUDA/ΚΡ. ΓΑΛΑΚΣΟ    125/40/40/40/80 γξ  
ΠΑΣΕΑΡΟΑΛΑΣΑ      200 γξ 
ΦΧΜΗ         140 γξ  
ΦΡΟΤΣΟ        
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ     6/10/10 γξ 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ ή ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ  250/500ml 
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ΜΔΝΟΤ Νν 13 (ΑΒΒΑΣΟ) 
ΠΡΩΗΝΟ 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ        10γξ. 
ΣΑΗ          2 γξ. 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ      110γξ/250ml 
ΕΑΥΑΡΖ         20γξ 
ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ       20γξ. 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ    20γξ. 
ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ      250ml 
ΦΧΜΑΚΗ         50γξ. 
ΦΧΜΗ ΣΟΣ         60γξ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ        50γξ. 
ΦΧΜΗ ΜΠΑΓΚΔΣΑ        100γξ. 
ΚΔΗΚ ΦΡΟΤΣΧΝ ή ΟΚΟΛΑΣΑ      100γξ. 
 ΚΑΠΝΗΣΖ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ       40γξ. 
ΣΤΡΗ          40γξ. 
ΑΤΓΟ ΒΡΑΣΟ        1 ηεκ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ        500 ml 
 
 
 
                               ΓΔΤΜΑ     ΠΑΚΔΣΟ(ΒΑΡΟ 
ΜΑΓΔΗΡΔΤΜ.)  
 
ΦΑΡΗ (ΞΗΦΗΑ) ΥΑΡΑ  350γξ.   Δάλ απαηηεζεί γίλεηαη επηινγή απφ 
ηα  
ΠΑΣΑΣΔ ΦΟΤΡΝΟΤ  350γξ.   ππάξρνληα ζην Μελνχ. 
ΥΟΡΣΑ    300 γξ   
ΡΧΗΚΖ    150γξ. 
ΓΛΤΚΟ (ΓΑΛΑΚΣΟΜΠΟΤΡΔΚΟ) 170γξ. 
ΑΛΑΣΑ 
ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΧΜΗ     140γξ.  
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ  4/10/10 γξ 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ   500ml 
 
 

ΓΔΗΠΝΟ 
 
ΝΗΣΔΛ ΥΟΗΡΗΝΟ( ΝΧΠΟ)     250γξ. 
ΡΗΕΟΣΟ/ΚΑΡΟΣΑ/ΑΡΑΚΑ/ΚΟΚΚΗΝΖ ΠΗΠΔΡΗΑ)  100/20/20/20 γξ 
ΑΛΣΑ ΝΣΟΜΑΣΑ      100 γξ 
ΦΔΣΑ         80γξ. 
ΦΧΜΗ         140γξ. 
ΑΛΑΣΑ 
ΦΡΟΤΣΟ 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ      6/10/10 γξ 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ Ή ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ  250/500ml 
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ΜΔΝΟΤ Νν 14 (ΚΤΡΗΑΚΖ)  
ΠΡΩΗΝΟ 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ       10γξ. 
ΣΑΗ         2 γξ. 
ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή ΦΡΔΚΟ     110γξ/250ml 
ΕΑΥΑΡΖ        20γξ 
ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ      20γξ. 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ   20γξ. 
ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ ΦΡΟΤΣΧΝ     250ml   
ΦΧΜΗ ΣΟΣ        60γξ. 
ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ       50γξ. 
ΜΠΟΤΓΑΣΑ ΥΑΝΗΧΝ      250γξ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ       500 ml 
 
 
 
 
                               ΓΔΤΜΑ     ΠΑΚΔΣΟ(ΒΑΡΟ 
ΜΑΓΔΗΡΔΤΜ.)  
ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ    Δάλ απαηηεζεί γίλεηαη επηινγή απφ ηα  
(ΝΧΠΖ)   330γξ.  ππάξρνληα ζην Μελνχ. 
ΠΑΣΑΣΔ ΦΟΤΡΝΟΤ 350γξ. 
ΦΔΣΑ    80γξ. 
ΣΕΑΣΕΗΚΗ   150γξ. 
ΑΛΑΣΑ 
ΦΡΟΤΣΟ 
ΦΧΜΗ    140γξ.  
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ 4/10/10 γξ 
ΓΛΤΚΟ ΠΑΣΑ (ΥΔΗΜ.Π.) 150 γξ 
ΠΑΓΧΣΟ (ΘΔΡ. ΠΔΡΗΟΓ) 250 ml 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ  500ml 
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ΓΔΗΠΝΟ 
 
 
ΠΗΣΑ ΑΛΛΑΝΣΗΚΧΝ (ΠΗΣΑ-ΜΠΔΗΚΟΝ-ΕΑΜΠΟΝ-ΣΤΡΗ EDAM- 
ΠΗΠΔΡΗΑ - ΝΣΟΜΑΣΑ-ΣΤΡΗ GOUDA- ΑΛΣΑ) 200/40/60/60/20/40/40/40 (500γξ.) 
ΠΗΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ       
(ΠΗΣΑ-ΣΤΡΗ EDAM-ΣΤΡΗ GOUDA-ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ 
ΝΣΟΜΑΣΑ-ΠΗΠΔΡΗΑ-ΑΛΣΑ - ΔΛΗΔ)   200/50/50/60/40/20/40/40(500 γξ)   
ΠΑΣΑΣΟΑΛΑΣΑ      200γξ 
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ      330ml 
ΑΛΑΣΑ 
ΦΡΟΤΣΟ 
ΚΑΦΔ/ΓΑΛΑ/ΕΑΥΑΡΖ     6/10/10γξ. 
ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ ή ΥΧΡΗ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ  250 ή 500ml 
ΦΧΜΗ        100γξ 
 
 
 

 
 
 
 

 Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
            
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



 

 

./. 

ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΠΑΚΔΣΑΡΗΜΔΝΟ ΦΑΓΖΣΟ (ΚΡΤΟ)                                       

Κξχα ρνηξηλά θνκκάηηα ζλίηζει (ζε αινπκηλφραξην) 
Ή θνηνκπνπθηέο παλέ      γξ. 200 
άληνπηηο κπαγθέηαο, δακπφλ ή θαπληζηή γαινπνχια, 
ηπξί EDAM, βνχηπξν, ληνκάηα (ζε δηαθαλή κεκβξάλε)           100/40/40/10/30 γξ. 
άληνπηηο ηνζη κε βνχηπξν/ηπξί EDAM/δακπφλ ή  
θαπλ.γαινπνπια/καξνχιη (ζε δηαθαλή κεκβξάλε)  γξ. 100/10/40/40/30 
Αλαςπθηηθφ κπνπθάιη (500 ml) ή COCA COLA ή άιινπ ηχπνπ    ηεκ. 1 
Φξνχην επνρήο 
αιάηα επνρήο 
Dressing ζαιάηαο ζε πιαζηηθφ ζαθνπιάθη    ηεκ. 1 
Μνπζηάξδα ζε πιαζηηθφ ζαθνπιάθη    γξακ. 10 
Κέηζαπ ζε πιαζηηθφ ζαθνπιάθη     γξακ. 10 
νθνιάηα γάιαθηνο ή ακπγδάινπ ή μεξνχο θαξπνχο ή κνπζιηγξακ. 60 
Αινπκηλέλην κπνι ζαιάηαο      ηεκ. 1 
Πιαζηηθφ πηξνχλη – καραίξη     ηεκ. 1 
Τγξφ πεηζεηάθη       ηεκ. 1 
Υαξηνπεηζέηεο       ηεκ. 2 
Παθέην ράξηηλν       ηεκ. 1 
Νάηινλ ηζάληα       ηεκ. 1 
Νεξφ κεηαιιηθφ        500 ml 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
            
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



 

 

./. 

ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΔΚΣΑΚΣΟ ΜΔΝΟΤ                                        

 

Δ ΔΡΒΗΡΗΜΑ ΣΟ 
ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ 

Δ 
ΠΑΚΔΣΟ 

Καηεςπγκέλε κπξηδφια ρνηξηλή ή  
λίηζει ή 
Κνηφπνπιν ςεηφ ή  
Μπηθηέθη (θηκάο) 
Παηάηεο ηεγαλεηέο (απνθινησκέλεο) 
αιάηα λσπή επνρήο σο πίλαθαο «1» 
Φέηα ηπξί 
Φσκί ηχπνπ 70 % 
Καθέο θίιηξνπ/NESCAFE 
Φξνχην επνρήο σο πίλαθαο «2» 
Εάραξε 
Αλαςπθηηθφ Coca Cola (330 ml) ή άιινπ 
ηχπνπ 
Παθέην ράξηηλν 
Μπνι αινπκηλίνπ 
Πηξνχλη πιαζηηθφ 
Μαραίξη πιαζηηθφ 
Τγξφ πεηζεηάθη 
Υαξηνπεηζέηα 

γξακ. 330 
γξακ. 250 
γξακ. 350 
γξακ. 200 
γξακ. 400 
 
γξακ. 80 
γξακ. 180 
γξακ. 4 
 
γξακ. 20 
ηεκ. 1 
    -   
    - 
    - 
    - 
    - 
    - 

γξ. 330 
γξ. 250 
γξ. 350 
γξ. 200 
γξ. 400 
 
γξ. 80 
γξ. 180 
θαθ. 4 γξ. 

- 
θαθ. 20 
γξ. 
ηεκ. 1 
ηεκ. 1 
ηεκ. 3 
ηεκ. 1 
ηεκ. 1 
ηεκ. 1 
ηεκ. 2 

 
 

ΖΜΔΗΩΖ : 1. Σν έθηαθην ΜΔΝΟΤ ζα παξαηίζεηαη ζηηο έθηαθηεο αθίμεηο 
Μνλάδσλ ή θαζπζηεξήζεηο ζηηο αλαρσξήζεηο απηώλ θαη γηα ππεξσξηαθή εξγαζία. 

 
2. ην παθέην ν θαθέο θαη ε δάραξε ζα πεξηέρνληαη ζε εηδηθό 

πιαζηηθό θύπειιν ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίαο κηαο ρξήζεο γηα παξαζθεπή 
FRAPPE. 

 
3. Σν βάξνο, ε πνηόηεηα θαη ε πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ ηξνθίκσλ 

είλαη ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ησλ κελνύ ηεο ππόινηπεο ύκβαζεο. 
 

 
 Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
  
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



 

 

./. 

ΠΡΟΘΖΚΖ «5»                                       

ΠΗΝΑΚΑ Νν 1 
ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΑΛΑΣΑ ΔΠΟΥΖ 

 

Α/Α ΥΡΟΝΗΚΖ 
ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΒΑΡΟ 
ΓΡΑΜΜΑΡΗ

Α 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔ
Η 

1. ΑΠΟ ΗΟΤΝΗΟ 
ΔΩ ΚΑΗ 

ΟΚΣΩΒΡΗΟ 

ΝΣΟΜΑΣΑ - ΑΓΓΟΤΡΗ - 
ΔΛΗΔ – ΚΡΔΜΜΎΓΗ - 

ΠΗΠΔΡΗΑ 

150/70/30/ 
20/20 

 

 
ΖΜΔΗΩΔΗ : 1. To βάξνο ηεο ζαιάηαο είλαη θαζαξό, ήηνη ην ζεξβηξηδόκελν 
θαη όρη πξώηε ύιε. 

2. Οη ζαιάηεο ζα κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη εθόζνλ δελ ζα 
ππάξρεη ην είδνο ζηελ ηνπηθή αγνξά, ύζηεξα από έγθξηζε ηνπ Π.Β.Κ. 

3. Οη ειηέο ζα είλαη ηύπνπ Καιακώλ μπδάηεο ή ηύπνπ 
Ακθίζζεο ή πξάζηλεο ηύπνπ ηζαθηζηέο ή κακνύζ θαη γεληθά α’ πνηόηεηαο θαη ζα 
ζεξβίξνληαη ελαιιάμ. 

4. Οη ζαιάηεο ζα παξαζθεπάδνληαη ελαιιάμ εκεξεζίσο ή 
όπσο παξαγγειζνύλ από ην Π.Β.Κ. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
            
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



Α-5-2 

 

 

./. 

ΠΡΟΘΖΚΖ «6»                                     

ΠΗΝΑΚΑ Νν 2 
ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΦΡΟΤΣΩΝ ΔΠΟΥΖ 

Α/Α ΥΡΟΝΗΚΖ 
ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΒΑΡΟ 
ΓΡΑΜΜΑΡΗ

Α 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔ
Η 

1. ΑΠΟ 
ΔΠΣΔΜΒΡΗ
Ο ΔΩ ΚΑΗ 
ΝΟΔΜΒΡΗΟ 

ΣΑΦΤΛΗΑ ή 
ΜΖΛΑ ή 

ΜΠΑΝΑΝΔ ή  
ΑΥΛΑΓΗΑ 

250 
250 
250 
200 

ελαιιάμ 
 
 

 
ΖΜΔΗΩΔΗ : 1. Όηαλ από ηα παξαπάλσ θξνύηα δελ ζα ππάξρεη ην 
ζπγθεθξηκέλν θξνύην πνπ πξνβιέπεηαη ζην επνρηαθό πξόγξακκα ζηελ ηνπηθή 
αγνξά ζα κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη  ύζηεξα  από  έγθξηζε  ηνπ Π.Β.Κ. κε άιιν 
θξνύην ή κε θνκπόζηα ηύπνπ θνθηέτι ή ξνδάθηλν. 
 
   2. ηα θξνύηα θαη θπξίσο ζηα πνξηνθάιηα, κήια, ξνδάθηλν, 
γηαξκά, κπαλάλα είλαη δπλαηόλ λα ππάξρεη απόθιηζε έσο 20 % ζην βάξνο ηεο 
κεξίδαο. 
 
   3. Σα θξνύηα ζα ζεξβίξνληαη ελαιιάμ εκεξεζίσο ή όπσο 
παξαγγειζνύλ από ην Π.Β.Κ. 
 

 
 
 
 
 

 Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
            
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



 

 

./. 

ΠΡΟΘΖΚΖ «7»                                        

ΠΗΝΑΚΑ Νν 3 
ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΦΡΔΚΩΝ ΛΑΥΑΝΗΚΩΝ - ΥΟΡΣΩΝ 

 

Α/Α ΥΡΟΝΗΚΖ 
ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΒΑΡΟ 
ΓΡΑΜΜΑΡΗ

Α 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔ
Η 

1. ΑΠΟ ΜΑΪΟ 
ΔΩ ΚΑΗ 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 

ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ-ΒΛΖΣΑ 
ΣΗΦΝΟ -ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ 

ΑΜΠΔΛΟΦΑΟΤΛΑ  

300 γξ. ελαιιάμ 
 

 
 

ΖΜΔΗΩΔΗ : ε πεξίπησζε  πνπ  ζα  ππάξρεη  έιιεηςε  θξέζθσλ  ιαραληθώλ 
ζηελ αγνξά ζα αληηθαζίζηαηαη ην είδνο κε άιιν ή κε αληίζηνηρν θαηεςπγκέλν 
ύζηεξα από έγθξηζε ηνπ Π.Β.Κ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
            
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



 

 

./. 

ΠΡΟΘΖΚΖ «8»                                        

ΠΗΝΑΚΑ Νν 4 
ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΤΛΗΚΩΝ ΓΗΑ ΠΗΣΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΣΑΣΗΚΩΝ 

ΜΠΟΤΓΑΣΑ 
ΒΑΡΟ ΓΡΑΜ. 250 

ΜΑΝΗΣΑΡΟΠΗΣΑ 
ΒΑΡΟ ΓΡΑΜ. 280 

ΦΤΛΛΟ ΚΡΟΤΣΑ 100 γξακ. 70 γξακ. 

ΜΤΕΖΘΡΑ 150 γξακ.  

ΚΑΝΔΛΛΑ 10 γξακ.  

ΕΑΥΑΡΖ 10 γξακ.  

ΣΤΡΗ ΔDAM  60 γξακ. 

ΣΤΡΗ REGATO  60 γξακ. 

ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ  60 γξακ. 

ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ  30 γξακ. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
            
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



 

 

./. 

ΠΡΟΘΖΚΖ «9»                                        

ΠΗΝΑΚΑ Νν 5 
ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΔΗΓΩΝ ΓΗΑ ΑΛΑΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΣΑΣΗΚΩΝ 

ΣΕΑΣΕΗΚΗ  
ΒΑΡΟ 

ΓΡΑΜ.150 

ΣΑΡΑΜΟΑΛΑΣ
Α ΒΑΡΟ 
ΓΡΑΜ.100 

ΣΟΝΟΑΛΑΣΑ 
ΒΑΡΟ ΓΡΑΜ.150 

ΣΑΡΑΜΑ  30 γξακ.  

ΠΑΣΑΣΔ  40 γξακ.  

ΑΛΑΣΗ 2 γξακ.   

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 20 γξακ. 20 γξακ.  

ΞΤΓΗ 5 γξακ.   

ΓΗΑΟΤΡΣΗ 90 γξακ.   

ΑΓΓΟΤΡΗ 30 γξακ.   

ΚΟΡΓΟ 3 γξακ.   

ΛΔΜΟΝΗ  10 γξακ.  

ΣΟΝΟ   70 γξακ. 

ΜΑΓΗΟΝΔΕΑ   50 γξακ. 

ΚΔΣΑΠ   10 γξακ. 

ΜΑΨΝΣΑΝΟ   10 γξακ. 

ΚΡΔΜΜΤΓΗ   10 γξακ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦ
Ζ 

ΤΣΑΣΗΚΩ
Ν 

ΣΤΡΟΑΛΑ
ΣΑ 

150 ΓΡ. 

ΡΩΗΚΖ 
ΑΛΑΣΑ 
150ΓΡ 

ΠΑΣΑΣΟΑΛΑ
ΣΑ 

200 ΓΡ. 

ΠΑΣΕΑΡΟΑΛΑ
ΣΑ 

200 ΓΡ. 

ΣΤΡΗ ΦΔΣΑ 100 γξακ.    

ΠΗΠΔΡΗΔ 
ΚΗΣΡΗΝΔ 

25 γξακ.    

ΔΛΑΗΟΛΑΓ
Ο 

10 γξακ.    

ΞΤΓΗ 5 γξακ.    

ΑΝΖΘΟ 5 γξακ.    

ΚΟΡΓΟ 5 γξακ.    

ΑΤΓΑ     

ΜΑΓΗΟΝΔΕ
Α 

 50 γξακ. 40 γξακ. 25 γξακ. 

ΠΑΣΑΣΔ  25 γξακ. 70 γξακ.  

ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ   40 γξακ.  

ΣΤΡΗ EDAM   30 γξακ.  

ΚΡΔΜΜΤΓΗ 
ΦΡΔΚΟ 

  10 γξακ.  

ΠΑΣΕΑΡΗΑ    75 γξακ. 

ΓΗΑΟΤΡΣΗ    100 γξακ. 

ΑΡΑΚΑ  25 γξακ.   

ΚΑΡΟΣΑ  25 γξακ.   

ΑΓΓΟΤΡΑΚΗ
Α ΣΟΤΡΗ 

 25 γξακ.   
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ΜΑΨΝΣΑΝΟ
 

  10 γξακ.  

 
ΖΜΔΗΩΔΗ : Δίλαη δπλαηή θαη ε παξάζεζε εηνίκσλ ηππνπνηεκέλσλ πξντόλησλ 
ηνπ εκπνξίνπ αξίζηεο πνηόηεηαο, ύζηεξα από έγθξηζε ηνπ Π.Β.Κ., εηαηξεηώλ πνπ 
έρνπλ πηζηνπνίεζε HACCP θαη ISO. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
            
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



 

 

./. 

ΠΡΟΘΖΚΖ «10»                                       

ΠΗΝΑΚΑ Νν 6 
ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΛΤΚΩΝ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΔΗΓΩΝ 

ΓΑΛΑΚΣΟ- 
ΜΠΟΤΡΔΚ

Ο 
170 ΓΡ. 

ΜΠΑΚΛΑ
ΒΑ 

180 ΓΡ. 
 

ΠΑΣΑ 
150 ΓΡ. 

ΚΑΡΤΓΟ
ΠΗΣΑ 

150 ΓΡ. 

ΟΚΟΛΑΣΟΠΗΣ
Α 

150 ΓΡ. 

ΕΑΥΑΡΖ 40 γξ. 50 γξ.  15 γξ.  

ΚΟΝΖ 
ΚΑΡΑΜΔΛΔ 

     

ΚΟΝΖ 
ΟΚΟΛΑΣΑ 

     

ΚΟΡΝ 
ΦΛΑΟΤΡ 

40 γξ.     

ΓΑΛΑ 
ΔΒΑΠΟΡΔ 

55 γξ.   10 γξ. 12 γξ. 

ΑΤΓΟ ΚΡΟΚΟΗ      1/4   1/5 1/5 

ΑΤΓΟ 
ΑΠΡΑΓΗΑ 

 1/5  1/5 1/5 

ΦΤΛΛΟ 
ΚΡΟΤΣΑ 

30 γξ. 70 γξ.    

ΒΗΣΑΜ  10 γξ.    

ΑΜΤΓΓΑΛΑ  25 γξ.    

ΚΑΡΤΓΗΑ  25 γξ.    

ΚΑΝΔΛΛΑ  0,5 γξ.  1 γξ.  

ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ  0,5 γξ.    

ΒΑΝΗΛΗΑ 
ΑΡΧΜΑ 

1 γξ.     

ΚΡΔΜΑ   80 γξ.   

ΠΑΝΣΔΠΑΝΗ   40 γξ.   

ΟΚΟΛΑΣΑ   20 γξ.   

ΑΜΤΓΓΑΛΑ   10 γξ.   

ΑΛΔΤΡΗ    20 γξ. 17 γξ. 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ    7 γξ. 12 γξ. 

ΚΑΡΤΓΟΦΤΥΑ    12 γξ.  

ΗΜΗΓΓΑΛΗ     6 γξ. 

ΗΡΟΠΗ    70 γξ. 70 γξ. 

ΚΑΚΑΟ     2 γξ. 

BAKING 
POWDER 

    1 γξ. 

 
 
  Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
            
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



 

 

./. 

ΠΡΟΘΖΚΖ «11»                                        

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΠΟΟΣΖΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΔΡΗΓΑ ΣΟ ΠΡΟΓΔΤΜΑ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ Δ 
ΓΡΑΜΜΑΡΗΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΣΑΨ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ ή 
ΦΡΔΚΟ 

110γ
ξ 

110γ
ξ 

110γ
ξ 

110γ
ξ 

110γ
ξ 

110
γξ 

110
γξ 

110γ
ξ 

110γ
ξ 

110γ
ξ 

110γ
ξ 

110γ
ξ 

110
γξ 

110
γξ 

 250m
l 

250m
l 

250m
l 

250m
l 

250m
l 

250
ml 

250
ml 

250m
l 

250m
l 

250m
l 

250m
l 

250m
l 

250
ml 

250
ml 

ΕΑΥΑΡΖ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΣΟ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ/ΜΔΛΗ/ΠΡΑΛΗ
ΝΑ 
ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΟΤ 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ΦΤΗΚΟ ΥΤΜΟ 
ΦΡΟΤΣΧΝ 
(ΚΟΤΣΑΚΗ 250ml) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ΦΧΜΗ ΣΟΣ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

ΦΧΜΑΚΗ 50 50 50 50 50 50  50 50 50 50 50 50  

ΦΧΜΗ (ΜΠΑΓΚΔΣΑ) 100 100 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100  

ΕΑΜΠΟΝ 40 40 40  40   40 40 40  40   

ΣΤΡΗ EDAM 40 40 40 40 40 40  40 40 40 40 40 40  

ΜΑΡΟΤΛΗ ή ΝΣΟΜΑΣΑ 20/40  20/40     20/40  20/40 20/40    

ΑΤΓΟ 1 2 2 1 2 1  1 2 2 1 2 1  

ΚΡΟΤΑΑΝ ΒΟΤΣΤΡΟΤ ή 
ΓΔΜΗΣΟ 

80/85 80/85 80/85 80/85 80/85   80/85 80/85 80/85 80/85 80/85   

ΠΗΠΔΡΗΑ ΠΡΑΗΝΖ  20   20    20   20   

ΕΑΜΠΟΝ ΚΑΠΝΗΣΟ 
ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ 

   40  40    40   40  
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ΚΔΨΚ ΦΡΟΤΣΧΝ ή 
ΟΚΟΛΑΣΑ 

     100       100  

ΜΠΟΤΓΑΣΑ ΥΑΝΗΧΝ       250       250 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ Δ ML  30 30  30    30 30  30   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
            
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



 

 

./. 

ΠΡΟΘΖΚΖ «12»                                        

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΠΟΟΣΖΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΔΡΗΓΑ ΣΟ ΓΔΤΜΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ) 350        350      

ΠΑΣΑΣΔ ΑΠΟΦΛΟΗΧΜΔΝΔ 350 200   400     400   350 350 

ΑΛΑΣΑ ΔΠΟΥΖ (ΠΗΝΑΚΑ 1) * * * * * * * * * * * - * * 

ΦΔΣΑ 80 80  80  80 80 80 80  80    

ΦΡΟΤΣΟ ΔΠΟΥΖ (ΠΗΝΑΚΑ 2) * * * * * * * * * * * * * * 

ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ΓΑΛΑ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΕΑΥΑΡΖ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΑΡΗΗΟ 
(ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ) 

 150    150  150       

ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ  200    300         

ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ  90    90  90    330   

ΦΧΜΗ ΣΤΠΟΤ 70 % 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ (ΚΟΤΣΑΚΗ ΣΧΝ 330 ml)  1             

ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ ΣΡΗΜΜΔΝΟ  30    80  30       

ΑΛΔΤΡΗ  20    20  20       

ΝΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ  15    20  20 20   20   

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ Δ ΜL 50 50 70 60 60 50 30 50 50 60 90 60 50 90 

ΖΛΗΔΛΑΗΟ Δ ML  40   40 40 60   40     

ΑΛΑΣΗ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ΠΗΠΔΡΗ - ΜΠΑΥΑΡΗΚΑ 5 5 5 5   5 5 5 5 5 5  5 

ΛΔΜΟΝΗ 25          25  50 25 

ΡΗΓΑΝΖ 3            5 5 

ΟΠΡΗΑ (ΦΑΟΛΗΑ – ΦΑΚΔ)   125            

ΜΑΝΗΣΑΡΟΠΗΣΑ (φπσο Πίλαθαο Νν 4)   280            

ΣΤΡΗ               

ΠΑΝΣΕΑΡΗΑ   200            
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΔΛΗΔ   60            

ΓΛΤΚΟ (ΠΊΝΑΚΑ Νν 6) *   *  * * * *    * * * 

ΝΣΟΜΑΣΑΚΗΑ ΑΠΟΦΛΟΗΧΜΔΝΑ   30   20   20   20   

ΔΛΗΝΟ   20            

ΝΗΣΔΛ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ       300        

ΟΤΠΗΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ ΜΔΓΔΘΟΤ 
Νν 10 ή ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 

    350          

ΠΑΝΑΚΗ – ΜΑΡΑΘΑ (ΦΡΔΚΑ 
ΚΑΘΑΡΗΜ.) 

    150          

ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ ΝΧΠΖ              330 

ΣΕΑΣΕΗΚΗ (ΠΗΝΑΚΑ Νν 5)               

ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ Νν 3        100       

ΜΠΑΜΗΔ Νν 1/ΑΡΑΚΑ         250      

ΜΑΨΝΣΑΝΟ - ΜΑΡΑΘΑ         20 20  20   

ΚΡΔΜΜΤΓΗ - ΚΟΡΓΟ   20  40    20 20 20 20   

ΚΡΑΗ ΚΟΚΚΗΝΟ ΓΗΑ ΦΑΓΖΣΟ         10      

ΝΣΟΜΑΣΔ – ΠΗΠΔΡΗΑ          400     

ΡΤΕΗ    100   150   100 100    

ΦΡΤΓΑΝΗΑ ΣΡΗΜ.          10     

ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΣΡΑΓΓΗΣΟ ΠΛΖΡΔ 
(ΤΚ.200 γξ) 

         1     

ΓΡΑΒΗΔΡΑ            80  80 

ΦΑΡΗ ΞΗΦΗΑ (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ)             350  

ΥΟΡΣΑ (ΠΗΝΑΚΑ Νν 3)             300  

ΡΧΗΚΖ (ΠΗΝΑΚΑ Νν 5)             150  

ΣΟΝΟΑΛΑΣΑ (ΠΗΝΑΚΑ Νν 5)            150   

ΠΗΠΔΡΗΔ ΦΛΧΡΗΝΖ            100   

ΜΟΥΑΡΗ ΝΟΤΑ    300       300    

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΤΡ    20       20    

ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΚΟΝΔΡΒΑ 
ΣΔΜΑΥΗΜΔΝΑ 

   100       100    
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ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ            150   

ΑΤΓΟ  1/4    1/4  1/4       

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
            
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



 

 

./. 

ΠΡΟΘΖΚΖ «13»                                      

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΠΟΟΣΖΣΩΝ ΚΑΣΑ ΜΔΡΗΓΑ ΣΟ ΓΔΗΠΝΟ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ 
Δ ΓΡΑΜΜΑΡΗΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΚΗΜΑ ΜΟΥΑΡΗΗΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ 20
0 

       20
0 

     

ΣΤΡΗ EDAM 40      60/ 
50 

    40  60/ 
50 

ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ ΠΔΝΔ 10
0 

          12
5 

  

ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ    80        80   

ΑΛΑΣΑ (ΠΗΝΑΚΑ Νν 1) * * * *   * * * *   * * 

ΦΡΟΤΣΟ (ΠΗΝΑΚΑ Νν 2) * * * * * * * * * * * * * * 

ΦΧΜΗ 14
0 

14
0 

14
0 

14
0 

14
0 

14
0 

14
0 

14
0 

14
0 

14
0 

14
0 

14
0 

14
0 

14
0 

ΚΑΦΔ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

ΓΑΛΑ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΕΑΥΑΡΖ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ Ή ΥΧΡΗ 
ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ 

25
0/5
00 

25
0/5
00 

25
0/5
00 

25
0/5
00 

25
0/5
00 

25
0/5
00 

25
0/5
00 

25
0/5
00 

25
0/5
00 

25
0/5
00 

25
0/5
00 

25
0/5
00 

25
0/5
00 

25
0/5
00 

REGATO ΣΡΗΜΜΔΝΟ 40   40           

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 90 50 80 60 60 40 40 50 60 90 40 40 40 40 

ΦΧΜΗ Ή ΦΡΤΓΑΝΗΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ 30        30    30  

ΑΛΑΣΗ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ΠΗΠΔΡΗ – ΜΠΑΥΑΡΗΚΑ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ΓΤΟΜΟ 40        15      

ΑΝΖΘΟ 40        15      

ΥΟΗΡΗΝΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ (ΜΠΟΤΣΗ Α/Ο)  30
0 

     30
0 

  24
0 

   

ΡΤΕΗ  10           10  
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0 0 

ΚΑΡΟΣΑ  30           20  

ΑΡΑΚΑ  30           20  

ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΣΔΜΑΥΗΜΔΝΑ  30  40   60       60 

ΔΗΘ   35
0 

           

ΠΑΣΑΣΔ ΑΠΟΦΛΟΗΧΜΔΝΔ   40
0 

 10
0 

40
0 

 40
0 

 35
0 

40
0 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ 
Δ ΓΡΑΜΜΑΡΗΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΥΟΡΣΑ ΔΠΟΥΖ (ΠΗΝΑΚΑ Νν 3)   30
0 

      30
0 

    

ΝΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ 40  20  20    40    20  

ΝΣΟΜΑΣΑΚΗΑ ΑΠΟΦΛΟΗΧΜΔΝΑ 60  20  20  20 2
0 

20    40 20 

ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ Νν 10    12
5 

          

ΕΑΜΠΟΝ       60     40  60 

ΜΠΔΗΚΟΝ    40   40       40 

ΦΑΟΛΑΚΗΑ ΦΡΔΚΑ (ΣΑΟΤΛΗΑ)     30
0 

         

ΚΑΔΡΗ     80    80      

ΣΤΡΟΑΛΑΣΑ (ΠΗΝΑΚΑ Νν 5)     15
0 

         

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΦΗΛΔΣΟ      24
0 

        

ΠΗΣΔ ΓΗΑ ΟΤΒΛΑΚΗ      2     2    

ΝΣΟΜΑΣΑ      18
0 

40    18
0 

  40 

ΚΡΔΜΜΤΓΗ 20 20   10 20 10 1
0 

20  20  10 10 

ΜΑΨΝΣΑΝΟ 10    10 10   10  10  10  

ΜΑΓΗΟΝΔΕΑ      60         

ΠΗΣΑ ΓΗΑ ΠΗΣΑ       200       200 

ΠΗΠΔΡΗΔ ΠΡΑΗΝΔ 10      20       20 

ΖΛΗΔΛΑΗΟ   40   40 30 4
0 

  40  60 30 

ΦΔΣΑ    80    8
0 

    80  

ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΟ (ΚΟΤΣΗ ΣΧΝ 330 ML)       1  1  1   1 

ΠΟΤΡΔ         25      
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0 

ΦΑΡΗ ΠΔΡΚΑ ΦΗΛΔΣΟ          35
0 

    

ΓΛΤΚΟ (ΠΗΝΑΚΑ Νν 6) *         *     

ΣΕΑΣΕΗΚΗ (ΠΗΝΑΚΑ Νν 5)           15
0 

   

ΣΤΡΗ GOUDA       40/5
0 

    40  40/5
0 

ΠΑΣΕΑΡΟΑΛΑΣΑ (ΠΗΝΑΚΑ Νν 5)            20
0 

  

ΝΗΣΔΛ ΥΟΗΡΗΝΟ ΝΧΠΟ             25
0 

 

ΛΔΜΟΝΗ  20 50   20    50     
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ 
Δ ΓΡΑΜΜΑΡΗΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ΡΗΓΑΝΖ  10 5   5    10     

ΠΗΠΔΡΗΑ ΚΟΚΚΗΝΖ  20           20  

ΔΛΗΔ       40       40 

ΠΑΣΑΣΟΑΛΑΣΑ (ΠΗΝΑΚΑ Νν 5)       20
0 

      200 

ΔΛΗΝΟ/ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΑ        10
0 

      

ΚΟΡΓΟ         1      

ΑΤΓΟ             ½  

ΓΑΛΑ             70  

 
 

 
  Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
  
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



 

 

./. 

ΠΡΟΘΖΚΖ «14»                                     

ΚΑΣΑΣΑΖ 
 ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΛΗΚΩΝ (ΔΠΗΠΛΩΝ-ΚΔΤΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΩΝ ΔΣΗΑΔΩ-ΜΑΓΔΗΡΔΗΩΝ) 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΩΝ Π.Β.Κ. 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΟΤ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ 

1 ΜΠΑΗΝ ΜΑΡΗ ΔΠ. 140Υ70Υ125 ΒΗΣΡΝ. ΔΑ 1 

2 ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΠΗΑΣΧΝ+ΣΔΓΝΧΣΖΡΗΑ ELECTROLUX ΔΑ 1 

3 ΔΝΣΟΜΟΠΑΓΗΓΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΑ 3 

4 ΚΑΣΑΦΤΚΣΖ ΜΠ. WHILPOOL MG022/G ΔΑ 1 

5 ΦΤΓΔΗΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ 3ΠΟΡΣΟ ΔΑ 1 

6 ΦΤΓΔΗΟ ΔΞΟΥΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΦΑΓΖΣΟΤ 100L  ΔΑ 2 

7 ΗΟΘΔΡΜΗΚΟ ΦΑΓΖΣΟΤ COPRO 400 ΔΑ 1 

8 ΚΡΔΑΣΟΜΖΥΑΝΖ GANDY 32/380 4HP  ΔΑ 1 

9 ΜΟΣΔΡ ΚΑΣΑΦΤΞΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  ΔΑ 1 

10 ΦΤΓΔΗΟ ΠΑΓΚΟ ΣΟΣ 3ΠΟΡΣΔ  ΔΑ 1 

11 ΠΑΓΟΜΖΥΑΝΖ BREMA CB-955 ΔΑ 1 

12 ΦΤΓΔΗΟ ΠΑΓΚΟ ΚΟΜΠΛΔ  ΔΑ 1 

13 ΦΤΓΔΗΟ ΘΑΛΑΜΟ 72Υ72Υ210  ΔΑ 1 

14 ΦΤΓΔΗΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΝΣ. 2 ΠΟΡΣΔ  ΔΑ 1 

15 ΘΑΛΑΜΟ ΤΝΣΖΡΖΖ 136Υ85Υ208 ΜΔ 2 ΠΟΡΣΔ Μ.Φ.Μ  ΔΑ 1 

16 ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ ΚΑΣΑΦΤΚΣΖ ΔΑ 1 

17 ΚΑΣΑΦΤΚΣΖ ΜΠΑΟΤΛΟ ΔΑ 1 

18 ΒΗΣΡΗΝΑΔΠΗΣΡ.ΦΤΓΔΗΟ SELF SERVICE ΔΑ 1 

19 ΦΤΓΔΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΔΑ 1 

20 ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ 300Φ ΚΟΜΠΛΔ ΔΑ 4 

21 ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ 350Φ ΚΟΜΠΛΔ ΔΑ 8 

22 ΜΟΣΔΡ 025 ΒΑΣ ΔΑ 6 

23 ΑΔΡΟΚΟΤΡΣΗΝΑ X-14 INOX ΔΑ 1 

24 ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ SPECIAL V35 ΔΑ 1 

25 ΤΜΠΗΔΣΖ ΦΤΓΔΗΟΤ ΔΑ 1 

26 ΚΑΣΑΗΧΝΗΣΖΡΑΟΠΖ+ΒΡΤΖ ΔΑ 1 

27 ΝΔΡΟΥ.ΑΝ.2Γ ΔΑ 1 

28 ΝΔΡΟΥ.ΑΝ.1Γ ΔΑ 1 

29 ΛΑΝΣΕΑ 240Υ70Υ85 ΔΑ 1 

30 ΛΑΝΣΕΑ 160Υ70Υ85 ΔΑ 1 

31 ΠΛΤΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ LAVOR ΔΑ 1 

32 ΠΛΤΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ KARCHER BR 35/12 ΔΑ 1 

33 ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΟ ΚΟΤΡΣΗΝΧΝ MR 56,4 

34 ΔΠΔΝΓΤΖ ΚΟΛΧΝΑ ΗΝΟΥ ΔΑ 3 

35 ΠΡΔΟΣΑΣΖ ΔΑ 1 

36 ΖΥΔΗΑ ΣΑΜΟΝ ΔΑ 6 

37 ΖΥΔΗΑ 2 ΓΡΟΜΧΝ 60WAT-8Χ ΔΑ 2 

38 ΚΔΡΑΗΑ UHF ΔΑ 3 

39 ΚΑΣΑΗΧΝΗΣΖΡΑ ΔΑ 2 

40 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΔΑ 1 

41 ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΚΗΝΖΖ RK7000 ΔΑ 2 

42 ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΚΑΠΝΟΤ ΔΑ 3 
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43 ΠΑΓΗΓΔ ΜΑΓΝΖΣΗΚΔ ΔΑ 2 

44 ΕΤΓΑΡΗΑ 300 ΚΗΛΧΝ 80Υ85 ΔΑ 1 

45 ΕΤΓΑΡΗΑ ΔΑ 1 

46 ΕΤΓΑΡΗΑ 6KG 3040146 ΔΑ 1 

47 ΣΡΑΠΔΕΗ 4 ΘΔΔΧΝ ΔΑ 7 

48 ΚΑΘΗΜΑ ΞΤΛΗΝΟ ΔΑ 89 

49 ΚΑΘΗΜΑ ΚΑΛΗΣΟ ΔΑ 186 

50 ΠΑΟ SELF-SERVICE ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΔΑ 2 

51 ΚΑΡΔΑΚΛΑ ΑΡΣΔΜΗ ΔΑ 14 

52 ΣΡΑΔΕΗ 250Υ100Υ080 ΔΑ 15 

53 ΣΡΑΠΔΕΗ ΑΛΟΝΗΟΤ SANTA WEGE ΔΑ 2 

54 ΣΡΑΠΔΕΗΑ ΞΤΛΗΝΑ 2,5Υ1 Μ ΔΑ 20 

55 ΣΡΑΠΔΕΗ ΗΝΟΥ ΔΑ 1 

56 ΣΡΑΠΔΕΗ ΧΛΖΝΟΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΑ 1 

57 ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΔΑ 30 

58 ΣΡΑΠΔΕΗΑ ΞΤΛΗΝΑ 2,5Υ1 Μ ΔΑ 22 

59 ΗΜΑΣΗΟΘΖΚΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΓΗΦΤΛ. ΔΑ 2 

60 ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΜΔΓΑΛΟΤ ΜΔΓ. ΔΑ 1 

61 ΚΑΛΟΓΖΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΔΑ 1 

62 ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ ΔΑ 2 

63 ΚΑΡΔΚΛΑ ΞΤΛΗΝΖ ΜΔ ΦΑΘΗΝΟ ΚΑΘΗΜΑ ΔΑ 36 

64 ΣΡΑΠΔΕΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΔΑ 19 

65 ΡΑΦΗΔΡΑ ΔΑ 4 

66 ΔΡΜΑΡΗΟ 0,80 ΠΟΡΣΑ ΔΑ 1 

67 ΡΑΦΗΔΡΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΗΝΟΥ ΔΑ 1 

68 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΝΟΥ ΔΑ 1 

69 ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΔΑ 1 

70 ΡΑΦΗΑ 4 ΗΝΟΥ ΤΡ/ΝΑ ΔΑ 4 

71 ΡΑΦΗ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 152Υ53 ΔΑ 8 

72 ΔΡΜΑΡΗΟ ΗΝΟΥ ΔΑ 2 

73 ΔΡΜΑΡΗΟ 140Υ70Υ85 ΔΑ 1 

74 ΔΡΜΑΡΗΟ 120Υ70Υ85 ΔΑ 1 

75 ΔΡΜΑΡΗΟ 140Υ70Υ85 ΔΑ 2 

76 ΔΡΜΑΡΗΟ 240Υ70Υ85 ΔΑ 2 

77 ΡΑΦΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΔΑ 8 

78 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝ. ΦΔΛΛΟΤ ΔΑ 1 

79 ΝΣΟΤΛΑΠΑ 190Υ60Υ200 ΔΑ 1 

80 ΠΑΓΚΟ ΗΝΟΥ ΜΔ ΤΡΟΜ. ΠΟΡΣΔ ΔΑ 1 

81 ΠΑΓΚΟ ΗΝΟΥ ΜΔ ΤΡΟΜ. ΠΟΡΣΔ ΔΑ 1 

82 ΠΑΓΚΟ ΒΗΣΡΗΝΑ ΜΠΑΗΝ-ΜΑΡΗ ΔΑ 1 

83 ΠΑΓΚΟ ΗΝΟΥ ΜΔ ΤΡΟΜ. ΠΟΡΣΔ ΔΑ 1 

84 ΠΑΓΚΟ ΗΝΟΥ ΜΔ ΤΡΟΜ. ΠΟΡΣΔ ΔΑ 1 

85 ΟΛΗΘΖΣΖΡΑ ΓΗΚΧΝ ΗΝΟΥ ΔΑ 1 

86 ΠΗΝΑΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΔΑ 3 

87 ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΖΛΟ ΔΑ 15 

88 ΚΟΤΡΣΗΝΔ ΔΑ 4 

89 ΤΦΑΜΑ ΓΗΑ ΚΟΤΡΣΗΝΑ MR 119,6 

90 ΤΦΑΜΑ ΓΗΑ ΚΟΤΡΣΗΝΔ MR 15 

91 ΚΟΤΡΣΗΝΟΞΤΛΟ ΚΡΗΚΑΣΟ Φ30 1,50 ΔΑ 38 
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92 ΚΟΤΡΣΗΝΟΞΤΛΟ ΚΟΤΡΟ ΡΟΜΑΝΟ ΔΑ 1,58 

93 ΡΟΛΔΡ MR 10 

94 ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΗΝΟΥ ΔΑ 5 

95 ΦΡΤΓΑΝΗΔΡΑ CHERGUI S/N 34796 ΔΑ 1 

96 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΑΔΡΟΦΟΤΡΝΟ ELECTROLUX ΔΑ 1 

97 ΦΡΗΣΔΕΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ELECTROLUX ΔΑ 1 

98 ΚΟΤΕΗΝΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 3 ΔΣΗΧΝ 30Υ60 ΚΑΗ ΦΟΤΡΝΟ ΔΑ 1 

99 ΘΔΡΜΟ GASTR ΜΔ ΡΟΓΔ ΔΑ 2 

100 ΦΡΤΓΑΝΗΔΡΑ ΚΤΛΗΟΜΔΝΖ ΔΑ 1 

101 ΦΟΤΡΝΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ 2ΟΡΟΦΧΝ ΔΑ 1 

102 ΔΣΗΔ 30Υ30 400V ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΣΔΣΡΑΓΧΝΔ ΔΑ 3 

103 ΓΚΡΗΛ ΜΒΜ ΖΛΚ ΓΗΠΛΖ ΜΔ ΒΑΖ ΔΑ 1 

104 ΣΟΣΗΔΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ Σ205 ΜΗΚΡΖ ΓΗΠΛΖ ΔΑ 2 

105 ΚΟΤΕΗΝΑ T. PIASTRA 6Z EL.GIORNO 15KW GIORIK ΔΑ 1 

106 ΦΟΤΡΝΟ ΗΣΑΛΗΑ ΔΑ 1 

107 ΥΤΣΡΑ 80 GAL ΔΑ 1 

108 ΣΟΣΗΔΡΑ ΓΗΠΛΖ ΡΑΒΓΧΣΖ Σ205 ΔΑ 2 

109 ΠΛΑΚΑ ΠΟΛ/ΝΗΟΤ ΔΑ 2 

110 ΜΖΥΑΝΖ ΚΟΠΖ ΦΧΜΗΟΤ ΔΑ 1 

111 ΒΑΖ ΦΧΜΗΟΤ ΔΑ 1 

112 ΜΗΞΔΡ CMP 250 COMBI ΔΑ 1 

113 ΜΖΥΑΝΖ ΚΟΠΖ ΝΣΟΜΑΣΑ ΔΑ 2 

114 ΚΤΣΗΟ ΠΑΡΑΠΟΝΧΝ ΜΔ ΜΔΝΣΔΔΓΔ ΔΑ 2 

115 ΜΗΞΔΡ EASYLINE SEM7 ΔΑ 1 

116 ΑΠΟΥΤΜΧΣΖ ΔΠΔΡΗΑ 50 ΔΑ 1 

117 ΠΑΓΚΟ ΑΡΣΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΡΠΗΟΤ ΔΑ 3 

118 ΠΑΓΚΟΗ ΜΖΥΑΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΦΔ ΔΑ 2 

119 ΠΑΓΚΟ ΞΤΛ.ΥΖΜ Ε ΦΟΡΜΑΗΚΑ ΔΑ 1 

120 ΥΤΣΡΑ ΜΗΚΡΖ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΔΑ 1 

121 ΛΑΜΑΡΗΝΑ ΦΟΤΡΝΟΤ ΔΑ 2 

122 ΑΜΑΞΗΓΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΦΑΓΖΣΟΤ ΔΑ 4 

123 ΜΑΞΔΗΓΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΔΒΖΣΧΝ ΔΑ 1 

124 ΚΟΣΑΡΟΛΑ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΖ 24CM ΔΑ 2 

125 ΥΣΤΠΖΣΖΡΗΑ ΑΤΓΧΝ ΔΑ 4 

126 ΣΑΦΗ 55Υ34 ΔΑ 10 

127 ΣΑΦΗ ΛΑΜΑΡΗΝΑ 80Υ50Υ10 ΔΑ 3 

128 ΣΑΦΗ CASTRONOM ΒΑΘ. 4.5 ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΔΑ 5 

129 ΣΑΦΗ CASTRONOM ΒΑΘ. 6.5 ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΔΑ 3 

130 ΣΑΦΗ CASTRONOM ΒΑΘ. 100 ΥΧΡΗ ΚΑΠΑΚΗ ΔΑ 2 

131 ΣΑΦΗ CASTRONOM ΒΑΘ. 15 ΥΧΡΗ ΚΑΠΑΚΗ ΔΑ 3 

132 ΣΑΦΗ CASTRONOM ΒΑΘ. 200 ΥΧΡΗ ΚΑΠΑΚΗ ΔΑ 2 

133 ΣΑΦΗ CASTRONOM ΒΑΘ. 100 ΥΧΡΗ ΚΑΠΑΚΗ ΔΑ 2 

134 ΛΔΚΑΝΖ ΜΠΑΗΝ ΜΑΡΗ CASTRONOM ΔΑ 2 

135 ΚΟΤΣΟΤΡΗ ΚΟΠΖ ΚΡΔΑΣΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΔΑ 1 

136 ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΟΠΖ ΔΑ 7 

137 ΞΤΛΟ ΚΟΠΖ ΔΑ 1 

138 ΣΑΦΗ ΗΝΟΥ 78Υ40Υ5 ΔΑ 7 

139 ΚΟΤΣΑΛΑ ΑΡΑΥΝΖ 24CM ΔΑ 1 

140 ΛΔΚΑΝΑΚΗ 1/1 65ΜΜ ΔΑ 9 
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141 ΥΤΣΡΑ ΡΖΥΖ 32CM LACOR ΔΑ 1 

142 ΥΤΣΡΑ ΡΖΥΖ 32CM LACOR ΔΑ 1 

143 ΥΤΣΡΑ ΡΖΥΖ 50CM LACOR ΔΑ 1 

144 ΣΖΓΑΝΗ 18/10 40CM LACOR ΔΑ 1 

145 ΣΖΓΑΝΗ 18/10 36CM LAVOR ΔΑ 1 

146 ΛΔΚΑΝΖ QUALINOY BQ 1/1X65 ΔΑ 3 

147 ΚΑΠΑΚΗ QUALINOY INOX ΔΑ 3 

148 ΚΟΤΣΑΛΑ ΒΑΘΗΑ 7,5CM EKA ΔΑ 2 

149 ΚΟΤΣΑΛΑ ΣΡΤΠΖΣΖ 11CM EKA ΔΑ 1 

150 ΛΔΚΑΝΖ ΚΧΝΗΚΖ 28CM LACOR ΔΑ 1 

151 ΜΠΧΛ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 31,4Υ11 ΔΑ 3 

152 ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΑ ΑΛΣΑ ΜΔΑΗΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΔΑ 2 

153 ΦΡΗΣΔΕΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ELX 211055 ΔΑ 1 

154 ΣΑΦΗ GASTRONORM 1/1 6,5 INOX ΔΑ 8 

155 ΣΑΦΗ GASTRONORM 2/1 6,5 INOX ΔΑ 4 

156 ΚΑΡΟΣΗ ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΟ 4,8 KW 230V ΔΑ 1 

157 ΠΑΣΑΣΟΚΑΘΑΡΗΣΖ ΔΑ 1 

158 ΚΑΠΑΚΗ GASTR 1/1 ΔΑ 16 

159 ΣΡΟΛΛΔΤ ΔΡΒΗΡΗΜΑΣΟ 3 ΡΑΦΗΑ ΔΑ 3 

160 ΚΑΡΟΣΗ ΗΝΟΥ 4 ΡΑΦΗΑ ΔΑ 2 

161 ΣΖΓΑΝΗ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ELECTROLUX ΗΝΟΥ ΔΑ 1 

162 ΠΑΛΔΣΟΦΟΡΟ ΔΑ 1 

163 ΥΤΣΡΑ ΒΑΘΔΗΑ 58 Λ. ΔΑ 1 

164 ΜΠΑΗΝ ΜΑΡΗ ΜΔ ΤΡΟΜΔΝΖ ΠΟΡΣΑ ΔΑ 2 

165 ΜΖΥΑΝΖ ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ BRAVILO ΔΑ 1 

166 ΚΑΣΑΡΟΛΑ ΈΝΑ ΥΔΡΗ ΔΑ 1 

167 ΠΟΣΖΡΗΔΡΑ ΗΝΟΥ ΔΑ 2 

168 ΘΔΡΜΟΜΠΟΞ ΔΑ 6 

169 ΛΑΜΑΡΗΝΔ ΗΝΟΥ ΔΑ 5 

170 ΣΑΦΗ GASTRONORM 2/1 10 ΔΚ ΔΑ 15 

171 ΣΑΦΗ GASTRONORM 1/1 10 ΔΚ ΔΑ 5 

172 ΣΖΓΑΝΗ ΓΗΑ ΠΛΑΣΟ ΑΝΣΗΚΟΛΛΖΣΗΚΟ 40 ΔΚ ΔΑ 1 

173 ΣΖΓΑΝΗ ΓΗΑ ΠΛΑΣΟ ΑΝΣΗΚΟΛΛΖΣΗΚΟ 36 ΔΚ ΔΑ 1 

174 ΣΖΓΑΝΗ ΓΗΑ ΠΛΑΣΟ ΑΝΣΗΚΟΛΛΖΣΗΚΟ 32 ΔΚ ΔΑ 1 

175 ΚΟΤΣΑΛΑ ΑΡΑΥΝΖ 24CM ΔΑ 1 

176 ΠΖΡΟΤΝΑ ΓΗΥΑΛΖ ΔΑ 1 

177 ΚΟΦΣΖ ΠΗΣΑ ΔΑ 1 

178 ΚΟΤΣΑΛΑ ΣΔΦΛΟΝ ΔΑ 2 

179 ΚΑΠΑΚΗ GASTR 2/1 ΔΑ 1 

180 ΜΠΡΗΚΗΑ ΚΑΦΔ ΝΟ 45 ΔΑ 1 

181 ΚΟΤΣΑΛΗ ΦΑΓΖΣΟΤ ΔΑ 46 

182 ΠΖΡΟΤΝΗ ΦΑΓΖΣΟΤ ΔΑ 242 

183 ΠΖΡΟΤΝΗ ΦΡΟΤΣΟΤ ΔΑ 88 

184 ΠΖΡΟΤΝΗ ΓΛΤΚΟΤ ΔΑ 192 

185 ΜΑΥΑΗΡΗ ΦΡΟΤΣΟΤ ΔΑ 6 

186 ΜΠΑΛΣΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΔΑ 1 

187 ΠΑΣΟΤΛΑ ΔΡΒΗΡΗΜΑΣΟ ΔΑ 1 

188 ΜΑΥΑΗΡΗ ΚΟΠΖ ΑΡΣΟΤ ΔΑ 1 

189 ΜΑΥΑΗΡΗ ΓΛΤΚΟΤ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΔΑ 36 
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190 ΜΑΥΑΗΡΗ ΦΑΓΖΣΟΤ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΔΑ 468 

191 ΚΟΤΣΑΛΗΑ ΦΑΓΖΣΟΤ ΑΖΜΔΝΗΑ  ΔΑ 10 

192 ΜΑΥΑΗΡΗ ΚΟΤΕΗΝΑ ΔΑ 6 

193 ΜΠΑΛΣΑ ΚΡΔΑΣΟ ΔΑ 1 

194 ΜΑΥΑΗΡΗ ΝΟ 34 ΔΑ 12 

195 ΚΟΤΣΑΛΑ ΔΡΒΗΡΗΜΑΣΟ ΔΑ 8 

196 ΚΟΤΣΑΛΑΚΗΑ ΓΛΤΚΟΤ ΔΑ 100 

197 ΦΑΛΗΓΗ ΠΟΤΛΔΡΗΚΟΤ MARTINEZ ΔΑ 1 

198 ΜΑΥΑΗΡΗ ΞΔΚΟΗΛΗΑΜΑΣΟ 18CM ΔΑ 1 

199 ΜΑΥΑΗΡΗ ΦΑΓΖΣΟΤ 18110 GLORA  ΔΑ 15 

200 ΜΑΥΑΗΡΗ CHIF 25CM ΔΑ 2 

201 ΜΑΑΡΗ 30CM SVANERA ΔΑ 1 

202 ΜΠΧΛ ΑΝΟΞΗΓΧΣΟ 31,4Υ11 ΔΑ 1 

203 ΜΑΥΑΗΡΗ ΦΑΡΗΟΤ ΔΑ 1 

204 ΜΑΥΑΗΡΗ ΦΧΜΗΟΤ ΔΑ 1 

205 ΜΑΥΑΗΡΗ ΠΟΛΑΠ. ΥΡΖΔΧΝ ΔΑ 6 

206 ΜΑΥΑΗΡΗ ΚΤΡΣΟ ΔΑ 6 

207 ΜΑΥΑΗΡΗ ΚΡΔΑΣΟ ΔΑ 2 

208 ΦΑΛΗΓΗ ΚΟΤΕΗΝΑ ΔΑ 1 

209 ΛΑΒΗΓΑ ΑΛΑΣΑ ΔΑ 4 

210 ΛΑΒΗΓΑ ΦΖΣΟΤ ΔΑ 2 

211 ΠΑΣΟΤΛΑ ΔΑ 6 

212 ΛΑΒΗΓΑ ΠΑΓΟΤ ΔΑ 6 

213 ΜΑΥΑΗΡΗ ΝΣΟΜΑΣΑ ΔΑ 10 

214 ΜΑΑΣΗ ΟΒΑΛ ΔΑ 1 

215 ΚΟΤΣΑΛΑ ΜΔΕΟΤΡΑ ΔΑ 2 

216 ΛΑΒΗΓΑ ΠΑΣΑ ΔΑ 2 

217 ΠΑΛΔΣΑ ΜΑΤΡΖ ΔΑ 16 

218 ΚΑΛΑΘΗ ΜΠΟΤΦΔ ΔΑ 2 

219 ΓΟΤΓΟΥΔΡΗ ΠΟΛ/ΝΗΟΤ ΔΑ 1 

220 ΜΑΥΑΗΡΗ ΜΤΣΔΡΟ ΔΑ 1 

221 ΜΑΥΑΗΡΗ ΦΔΣΑΡ/ΣΟ ΔΑ 1 

222 ΒΑΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΔΑ 1 

223 ΜΑΥΑΗΡΗ ΕΑΥ/ΚΖ ΗΗΟ ΔΑ 1 

224 ΠΑΛΔΣΑ ΗΗΑ 25ΔΚ. ΔΑ 2 

225 ΜΑΥΑΗΡΗ ΟΓΟΝΣΧΣΟ ΔΑ 12 

226 ΛΑΓΟΞΤΓΑ (ΔΣ 2 ΣΔΜΑΥΗΧΝ) ΔΑ 8 

227 ΦΛΤΣΕΑΝΗ ΚΑΦΔ ΔΑ 15 

228 ΠΟΣΖΡΗ ΝΔΡΟΤ ΔΑ 100 

229 ΠΗΑΣΟ ΒΑΘΤ ΔΑ 119 

230 ΠΗΑΣΟ ΛΔΤΚΟ ΡΖΥΟ ΔΑ 212 

231 ΑΛΑΣΗΔΡΑ ΔΑ 38 

232 ΑΛΑΣΗΔΡΔ ΤΑΛΗΝΔ ΔΑ 2 

233 ΦΛΤΣΕΑΝΗ ΣΑΓΗΟΤ ΜΔ ΠΗΑΣΑΚΗ ΔΑ 9 

234 ΚΑΝΑΣΑ ΝΔΡΟΤ ΤΑΛΗΝΖ ΔΑ 26 

235 ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΟΘΖΚΔ ΔΑ 55 

236 ΠΟΣΖΡΗ ΚΟΛΧΝΑΣΟ ΔΑ 36 

237 ΑΝΘΟΓΟΥΔΗΟ ΚΡΤΣΑΛΛΗΝΟ ΔΑ 40 

238 ΠΗΑΣΑΚΗ ΚΑΦΔ ΔΑ 11 
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239 ΓΗΚΟ ΗΝΟΥ ΜΔΓΑΛ. ΔΑ 10 

240 ΟΤΡΧΣΖΡΗ ΜΔΑΗΟ ΗΝΟΥ ΔΑ 1 

241 ΠΗΑΣΟ ΡΖΥΟ ΦΑΓΖΣΟΤ 24CM ΗΧΝΗΑ ΔΑ 200 

242 ΦΛΤΣΕΑΝΗ ΣΑΓΗΟΤ ΗΧΝΗΑ ΔΑ 8 

243 ΠΗΑΣΑΚΗ ΣΑΓΗΟΤ ΗΧΝΗΑ ΔΑ 12 

244 ΜΠΧΛ ΠΑΓΧΣΟΤ ΔΑ 30 

245 ΠΟΣΖΡΗ ΚΡΑΗΟΤ ΚΟΛΧΝΑΣΟ ΔΑ 36 

246 ΦΛΤΣΕΑΝΗΑ ΣΑΓΗΟΤ ΔΑ 85 

247 ΠΗΑΣΔΛΔ ΜΔΛΑΜΗΝΖ ΔΑ 42 

248 ΚΑΝΑΣΑ   ΔΑ 27 

249 ΚΑΝΑΣΑ ΘΔΡΜΟ ΔΑ 4 

250 ΠΗΑΣΔΛΑ ΔΑ 21 

251 ΜΠΧΛ ΚΟΜΠΟΣΑ ΗΝΟΥ ΔΑ 84 

252 ΠΗΑΣΔΛΑ "ΗΧΝΗΑ" ΣΑΒΔΡΝΑ ΔΑ 45 

253 ΠΗΑΣΑ Ν24 ΔΑ 200 

254 ΠΗΑΣΑ Ν17 ΔΑ 200 

255 ΠΗΑΣΑ ΒΑΘΗΑ ΔΑ 107 

256 ΓΗΚΟ GLASS 46X36 MELAGNE ΔΑ 300 

257 ΚΑΦΔΣΗΔΡΑ ΔΠΑΓ/ΚΖ 3Θ CURTIS RU300 ΔΑ 1 

258 ΓΟΥΔΗΟ GASTRONORM ΔΑ 15 

259 ΒΡΑΣΖΡΑ ΖΛΚ.100Λ ELECTROLUX ΔΑ 1 

260 ΒΡΑΣΖΡΑ  1.7 ΛΣ ΔΑ 1 

261 ΒΑΕΟ ΜΔ ΣΡΤΠΔ ΓΗΑ ΡΗΓΑΝΖ ΔΑ 2 

262 ΠΗΑΣΔΛΑ ΟΒΑΛ ΔΑ 40 

263 ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΖ   ΔΑ 1 

264 ΣΖΛΔΟΡΑΖ PHILIPS 42'' ΔΑ 1 

265 ΜΠΔΝ ΜΑΡΗ ΔΠΗΠΔΓ. ΛΤΟΜ. 176Υ70Υ128 ΔΑ 1 

266 ΓΔΚΣΖ HD2 01-00-32 EDITION ΔΑ 27 

267 ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΖΛΟ ΔΑ 135 

268 ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΖΛΟ ΛΔΤΚΟ ΔΑ 5 

269 ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΖΛΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΔΑ 19 

270 ΤΦΑΜΑ ΚΟΤΡΣΗΝΧΝ MR 201 

271 ΖΜΑΗΟΣΑΣΖ ΔΑ 5 

272 ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΖΜΑΝΔΧ ΔΑ 2 

273 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΓΗΑ ΠΟΡΣΑ ΔΑ 4 

274 ΔΗΚΟΝΑ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΑ 1 

275 ΣΑΤΡΟ ΜΠΡΟΤΣΕΗΝΟ ΔΑ 1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
            
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  



Α-15-7 

 

 

./. 

ΠΡΟΘΖΚΖ «15»                                    

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ 
         
Ολνκαηεπψλπκν δηαγσληδνκέλνπ ή επσλπκία Δηαηξείαο __________________________ 
Γηεχζπλζε 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ εζηηαηνξίσλ ΠΒΚ 

 
 

 χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Φ.600.1/…../……../……./επ 20/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, 
πνπ ζα γίλεη ηελ ........................................................ γηα ηελ αλάδεημε παξνρή ππεξεζηψλ  
ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηαιιεχζεσο ησλ εζηηαηνξίσλ ηνπ ΠΒΚ, ν ππνγεγξακκέλνο 
................................................................................ λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο 
…………………………………………………… 
 

ΓΖΛΧΝΧ 
 
φηη απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα απηνχο θαη πξνζθέξνκαη λα αλαιάβσ ηελ ιεηηνπξγία θαη 
εθκεηάιιεπζε ησλ εζηηαηνξίσλ ηνπ ΠΒΚ, ζπκκνξθνχκελνο απφιπηα πξνο ηνπο φξνπο θαη 
πξνζεζκίεο ηεο δηαθήξπμε ,πξνζθέξσ δε ηηο εμήο ηηκέο, ρσξίο ΦΠΑ: 
 
Γηα «Πξφγεπκα»:  …………………(νινγξάθσο),{……….(αξηζκεηηθά)€}. 
 
Γηα  «Γεχκα» ……………………..(νινγξάθσο),{……….(αξηζκεηηθά)€}. 
 
Γηα «Γείπλν» ……………………..(νινγξάθσο),{……….(αξηζκεηηθά)€}. 
 
Γηα «Παθεηαξηζκέλν θαγεηφ δεζηφ» ………….....(νινγξάθσο),{……(αξηζκεηηθά)€}. 
 
Γηα «Παθεηαξηζκέλν θαγεηφ θξχν» ……………...(νινγξάθσο),{……(αξηζκεηηθά)€}. 
 
Γηα «Παθεηαξηζκέλν Πξφγεπκα» …………….…..(νινγξάθσο),{……(αξηζκεηηθά)€}. 
 
        
Απνδέρνκαη αθφκα φπσο: 
  
 1. Γειψλσ ππεχζπλα, φηη ζηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξσ παξαπάλσ δελ 
πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. 
 
 2. Καζνξίδσ θαη δειψλσ επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε κνπ ζηελ Διιάδα ηελ 
…………….. ηει……………   Fax ……………ζαλ επίζεκε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε θαη 
ηφπν πξνο ηνλ νπνίν ζα απεπζχλεηαη ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία. 
(Ζ αλσηέξσ παξάγξαθνο κφλν γηα αιινδαπνχο). 
 
 3. Γειψλσ αθφκα φηη ζε πεξίπησζε αλάδεημήο κνπ σο αλαδφρνπ ζα 
εγθαηαζηήζσ ζηελ Διιάδα εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ κνπ ν νπνίνο ζα δηαρεηξίδεηαη 
φια ηα ζέκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκέξα ηεο επηδφζεσο θαη ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο. 
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  Σν φλνκα θαη ε δηεχζπλζε φπνπ ζα απεπζχλεηαη ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζα 
ζαο ηα δψζσ γξαπηά κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζα ιάβσ ηελ απφθαζή ζαο 
πεξί ηεο αλάδεημήο κνπ σο αλαδφρνπ. 
(Ζ αλσηέξσ παξάγξαθνο κφλν γηα Αιινδαπνχο) 
 
 
       …..........................   
 
 
               Ο  
         Πξνζθέξσλ 
               θαη 
             ππεύζπλνο Γειώλ 
         (ππνγξαθή) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Δπγφο (Ο) Δηξήλε Καξηζάθε 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Γ΄ ΚΟΤ/ΓΝΣΖ 
            
  
Τπιγφο (ΤΠ) Γέζπνηλα Νηνπκπαξαηδή  
Σκρεο πκβάζεσλ  
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      ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
      Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚ. ΤΠΖΡ. 
      ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
         TΜHΜΑ ΤΜΒΑΔΧΝ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»        Υαληά,23 επ 2020 
ΣΖ Φ.600.1/449/74757/.1749  

 
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ ……/2020 

 
Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ εζηηαηνξίσλ ηνπ ΠΒΚ. 
 
 ήκεξα, εκέξα ………… κελφο …………… θαη ψξα ………, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο ζηνλ Παδηλφ  Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 
  
 1.  Σν Πεδίν Βνιήο Κξήηεο δηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, 
………………………………………………………….   
 2.  ………………………………(επσλπκία θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ), δηά ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο ………………………….(ζηνηρεία εθπξνζψπνπ), 
ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα παξαθάησ: 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
Γεληθά-Π/Τ χκβαζεο-πκβαηηθφ Κφζηνο 

 
 1. Ζ παξνχζα χκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
600.1/……………………………………………………………/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ απφθαζεο 
ηνπ Γθηή ηνπ ΠΔΓΗΟΤ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ, αλάκεζα ζηνλ-ελ 
«………………………………………………………….», πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 
«Αλάδνρνο», κε ΑΦΜ…………………… θαη ζην ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ, ζην εμήο  
«ΠΒΚ»  θαη αληηθείκελν ηεο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο 
ησλ εζηηαηνξίσλ ηνπ ΠΒΚ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηνπο Δηδηθνχο 
ξνπο ηεο Φ.600.1/…./…../……/…………../ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ. 
 
 2. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ …………….. επξψ 
(…………….,00 €), ρσξίο Φ.Π.Α., γηα έλα (1) κήλα. 
 
 3. Σν θφζηνο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη φπσο παξαθάησ: 
 
  α. Πξφγεπκα:  …………………(νινγξάθσο),{……….(αξηζκεηηθά)€}. 
  
  β. Γεχκα ……………………..(νινγξάθσο),{……….(αξηζκεηηθά)€}. 
 
  γ. Γείπλν……………………..(νινγξάθσο),{……….(αξηζκεηηθά)€}. 
 
  δ. Παθεηαξηζκέλν θαγεηφ δεζηφ…….................... .(νινγξάθσο) , 
{..…(αξηζκεηηθά)€}. 
 
  ε. Παθεηαξηζκέλν θαγεηφ θξχν» ……………………...(νινγξάθσο), 
{……(αξηζκεηηθά)€}. 
 
  ζη. Παθεηαξηζκέλν Πξφγεπκα» …………………….…..(νινγξάθσο), 
{……(αξηζκεηηθά)€. 
 



Β-2 
 

 

./. 

 4. Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο ζα ηζρχζνπλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Σπρφλ 
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ δελ είλαη δπλαηή. 
 

5.  Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ζε αληηθεηκεληθά 
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Αληηθείκελν χκβαζεο 

 
 1. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ ε ιεηηνπξγία θαη 
εθκεηάιιεπζε ησλ εζηηαηνξίσλ ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 
 2. Σα εζηηαηφξηα ηνπ ΠΒΚ ιεηηνπξγνχλ ππφ ην ζχζηεκα απηνεμππεξεηήζεσο 
(SELF SERVICE) ησλ ζηηηδνκέλσλ, φπνπ ζα επηιέγνληαη απφ ζεηξά δηαλνκήο, έηνηκα 
πηάηα ζεξβηξηζκέλα απφ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο. 
 3. Σα εζηηαηφξηα ηνπ ΠΒΚ απαηηείηαη λα δχλαληαη λα εμππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα (θαη 
κε παθέηα αλ απαηηεζεί) επηαθφζηνπο (700) ζηηηδνκέλνπο αλά γεχκα εκεξεζίσο, θαη γηα 
φινπο ηνπο ηχπνπο θαγεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ΜΔΝΟΤ ησλ Δηδηθψλ ξσλ. 
 4. ηηο Πξνζζήθεο 1 έσο 15 πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα παξαθάησ: 
  α.   Οη πίλαθεο ζχλζεζεο ζπζζηηίνπ 14 εκεξψλ ( MENU» Νν 1-14) (Πξνζζήθε 
2 ησλ Δηδηθψλ ξσλ), ην έθηαθην MENU (Πξνζζήθε 4 ησλ Δηδηθψλ ξσλ), ην θαγεηφ ζε 
παθέην  (ΚΡΤΟ) (Πξνζζήθε 3 ησλ Δηδηθψλ ξσλ) θαζψο θαη νη γεληθέο παξαηεξήζεηο γηα 
φια ηα ΜΔΝΟΤ (Πξνζζήθε 1 ησλ Δηδηθψλ ξσλ).  
  β.  Γηάθνξνη πίλαθεο θαζνξηζκνχ :        
   (1) αιάηα επνρήο (Πξνζζήθε 5 Δηδηθψλ ξσλ)          
   (2) Φξνχηα επνρήο (Πξνζζήθε 6 Δηδηθψλ ξσλ)          
   (3) Φξέζθσλ ιαραληθψλ - ρφξησλ (Πξνζζήθε 7 Δηδηθψλ ξσλ)         
   (4) Πίηεο δηάθνξεο (Πξνζζήθε 8 Δηδηθψλ ξσλ) 
   (5) αιάηεο δηάθνξεο (Πξνζζήθε 9 Δηδηθψλ ξσλ) 
   (6) Δηδψλ γηα ηελ Παξαζθεπή γιπθψλ   (Πξνζζήθε 10 Δηδηθψλ ξσλ) 
   (7) Πνζνηήησλ θαηά κεξίδα  ζην Πξφγεπκα, Γεχκα θαη Γείπλν  
(Πξνζζήθε 11, 12, 13 αληίζηνηρα)   
  γ.   Ζ Καηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηεζηεκέλσλ πιηθψλ (επίπισλ-
ζθεπψλ- εηδψλ εζηηάζεσο- καγεηξείσλ) ζηα εζηηαηφξηα ηνπ ΠΒΚ (Πξνζζήθε 15). 
 5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαζθεπάδεη ηα παξαπάλσ ΜΔΝΟΤ ζηηο 
θαζνξηζκέλεο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο. 
 

ΑΡΘΡΟ  3 
Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

 
 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) κήλα δειαδή απφ 01 Οθη 20 έσο 31 
Οθη 20, ρσξίο δπλαηφηεηα αλαλέσζεο.  

 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
Σερληθνί Πξνζδηνξηζκνί 

 
 1.   Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ νθείιεη ν Αλάδνρνο λα αθνινπζεί γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο είλαη: 
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  α.  Σα δεθαηέζζεξα (14) ΜΔΝΟΤ, ηεο Πξνζζήθεο «2» ησλ Δηδηθψλ ξσλ, 
ζα επαλαιακβάλνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο ψζηε λα ππάξρεη αληηζηνηρία θαηά εκέξα 
ηεο εβδνκάδαο. Δίλαη δπλαηφλ κεηά απφ γξαπηή αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη 
έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ, λα πηνζεηεζεί αιιαγή ζηε ζεηξά ησλ ΜΔΝΟΤ.  
 
  β.   Καηά ηε δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο θαη παξαζθεπήο ηεο παξερφκελεο 
ζίηηζεο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη επαθξηβψο θαη κε κεγάιε ζρνιαζηηθφηεηα νη απζηεξνί 
θαλνληζκνί θαη νη πξνθαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ISO 22000:2005. 
 
  γ.   Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζην ΠΒΚ 
ηνπο εθάζηνηε πξνκεζεπηέο ηνπ θαη επηπιένλ ηηο πξνδηαγξαθέο θπζηθνρεκηθέο-
καθξνζθνπηθέο θαη νξγαλνιεπηηθέο ηηο νπνίεο πξέπεη βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο λα έρεη γηα ηα 
κελνχ πνπ ζα ζεξβίξεη. Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ αληίζηνηρν ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο θξίζηκσλ ζεκείσλ (θαηά ISO 22000:2005 ή HACCP) θαζψο θαη ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2015 ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ πιηθψλ πνπ 
παξάγνπλ θαη ν Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ην απνδείμεη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ 
ΠΒΚ. ε πεξηπηψζεηο πνπ νη πξνκεζεπηέο ηνπ Αλαδφρνπ πξνκεζεχνπλ ηξφθηκα πνπ δελ 
θαιχπηνπλ ηα δηεζλψο απνδεθηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπληειεζηέο πνηφηεηαο ηξνθίκσλ 
φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηα δηεζλή πξφηππα, ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο θαη ηελ Διιεληθή 
λνκνζεζία, ή νη πξνκεζεπηέο δελ εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηξφπν άςνγν 
κε βάζεη ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ρξεζηά ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη εθφζνλ απηφ δεισζεί 
εγγξάθσο απφ ην ΠΒΚ κε αληίζηνηρε αηηηνινγεκέλε έθζεζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
απνθιείεη ηνπο ππφςε πξνκεζεπηέο ηνπ πεξαηηέξσ θαη ελ ζπλερεία λα ελεκεξψλεη γηα ηνπο 
λένπο. 
 
  δ.  Ζ πξνεηνηκαζία ησλ θξεάησλ, πνπιεξηθψλ, ςαξηψλ, ιαραληθψλ, ζα 
γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν, κε μερσξηζηφ εμνπιηζκφ, κε βάζε ην ρξσκαηηθφ θψδηθα, 
πξνο απνθπγή δηαζηαπξνχκελσλ επηκνιχλζεσλ. 
 
  ε.  Σα ηξφθηκα απαηηείηαη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα ζε φια ηα ζηάδηα 
θχιαμεο-πξνεηνηκαζίαο- παξαζθεπήο- παξάδνζεο ζηελ κνλάδα απφ έληνκα, ηξσθηηθά 
θιπ.  
 
  ζη.  Ζ κεηαθνξά, εζσηεξηθή δηαθίλεζε θαη νη παξαιαβέο ησλ πξνκεζεηψλ 
απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο απζηεξνχο θαλνληζκνχο θαη ηηο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ISO 22000:2005. 
 
  δ.  Ζ κεηαθνξά ησλ πξνκεζεηψλ ζην ΠΒΚ απαηηείηαη λα γίλεηαη κε θαζαξά 
θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ. Ζ 
εθθφξησζε ησλ πξνκεζεηψλ ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
  ε.  Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο θαη ην κελνχ ηεο εκέξαο, ηα πιηθά 
απνζεθεχνληαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο επζχλεηαη γηα ηελ γεληθφηεξε δηαρείξηζε 
ηνπ απνζέκαηνο ηεο απνζήθεο. Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 
πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο ISO 22000:2005κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
  ζ.    Δπί ηνπ ηξφπνπ παξαζθεπήο ηνπ ζπζζηηίνπ ζα εθαξκφδνληαη 
επαθξηβψο νη δηεζλψο παξαδεδεγκέλνη φξνη θαζνξηδφκελνη απφ ηνπο νδεγνχο πγηεηλήο ηνπ 
ΔΦΔΣ θαη ISO 22000:2005 γηα εηαηξείεο καδηθήο εζηίαζεο θαη δαραξνπιαζηηθήο. 
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 2.  Γηα ηα πξνςεκέλα - θαηεςπγκέλα θαγεηά πνπ επηηξέπεηαη λα ζεξβίξνληαη 
ΜΟΝΟ ζηα δέθα (10) παθέηα δεζηνχ θαγεηνχ (LUNCH BOX) ησλ κελνχ 1-14 ηζρχνπλ 
εθηφο ησλ ππνινίπσλ θαη ηα παξαθάησ: 
 
         α.  Ζ Κεληξηθή Μνλάδα Παξαζθεπήο θαηεςπγκέλνπ θαγεηνχ ηνπ Αλαδφρνπ, 
απαηηείηαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα Cook-Freeze ή αλάινγεο πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο θαη 
ηηο απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο θάζε παξηίδαο θαγεηνχ γηα ηελ απφιπηε δηαδηθαζία ηεο 
ςχμεο (δειαδή ζεξκνθξαζία εηζφδνπ θαγεηψλ ζηηο ζπζθεπέο ηαρείαο ςχμεο, ζεξκνθξαζία 
εμφδνπ απφ ηηο ζπζθεπέο θαη δηάξθεηα ςχμεσο). 
 
        β. Γηα ηελ Κεληξηθή Μνλάδα Παξαζθεπήο θαηεςπγκέλνπ θαγεηνχ απαηηείηαη 
λα απνδεηθλχεηαη απαξαηηήησο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζε πεξίπησζε έιιεηςεο, ε πηζηή 
ηήξεζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 θαη δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ ISO 
22000:2005 ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο. 
 
       γ.  Ζ Κεληξηθή Μνλάδα Παξαζθεπήο θαηεςπγκέλνπ θαγεηνχ πνπ ζα 
ππνδεηρζεί είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη απαηηείηαη λα είλαη πςειψλ 
πξνδηαγξαθψλ κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή παξαζθεπή ηνπ 
ζπζζηηίνπ, ηνλ έιεγρν θαη θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξψησλ πιψλ θαη λα 
εθαξκφδεη θαη ηεξεί ηελ πξνβιεπφκελε λνκνζεζία γηα ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ αξρηθή Κεληξηθή Μνλάδα Παξαζθεπήο πνπ ζα δεισζεί 
απφ ηνλ Αλάδνρν δχλαηαη λα αιιάμεη εάλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απνδεηρζεί φηη δελ 
αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ απηήλ ηελ 
ζχκβαζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ΠΒΚ ή ηνπ Αλαδφρνπ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε 
επηινγή λέαο  Κεληξηθήο Μνλάδαο Παξαζθεπήο απαηηείηαη λα πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο 
πξνδηαγξαθέο, λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη λα είλαη 
απνδνρήο  θαη ησλ δχν κεξψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε θεληξηθή Μνλάδα Παξαζθεπήο 
απνδεδεηγκέλα δελ πιεξνί ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
παξαζθεπάδεη ην θαγεηφ ησλ παθέησλ ζηα εζηηαηφξηα ηνπ ΠΒΚ. 
 
 δ.   Ζ παξαζθεπή ηνπ παξερφκελνπ θαγεηνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 
 
       1). Μαγείξεκα θαη Καηάςπμε:  Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη ζηελ Κεληξηθή 
Μνλάδα Παξαζθεπήο ηεο Αλαδφρνπ Δηαηξείαο φπνπ ην θαγεηφ πξνεηνηκάδεηαη θαη 
καγεηξεχεηαη, ζηελ ζπλέρεηα θαηαςχρεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζην ΠΒΚ γηα απνζήθεπζε. 
 
       2). Αλαγέλλεζε θαη εξβίξηζκα: ην καγεηξείν ηνπ ΠΒΚ ην θαγεηφ αλαγελληέηαη 
απφ ηελ θαηεςπγκέλε κνξθή ζηελ νπνία ζηάιζεθε απφ ηελ Κεληξηθή Μνλάδα Παξαζθεπήο 
θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ζην παθέην γηα δηαλνκή.  
 
   ε.   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 θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ππφινηπα ηξφθηκα ησλ κελνχ ηεο χκβαζεο 
πνπ ζα καγεηξεχνληαη ζηα εζηηαηφξηα ηνπ ΠΒΚ. 
 
   ζη.   Θα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο απφ 
εθπξνζψπνπο ηνπ ΠΒΚ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αμησκαηηθφ (ΤΗΚ) ηεο 5εο Σαμηαξρίαο Πεδηθνχ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ή πξηλ απφ απηήλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο. ε 
πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο βξίζθνληαη εθηφο ηνπ Ν. Υαλίσλ 
ηα έμνδα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζέξρεηαη γηα έιεγρν ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
Απηή ε απνδεκίσζε αθνξά ηε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ηξηκεινχο επηηξνπήο κηα θνξά αλά 
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ηξίκελν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
απφ ηελ ππεξεζία απνδεκηψζεσλ γηα ηελ εθηφο έδξαο εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. ε 
πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε πην ζπρλά δηαζηήκαηα, απφ 
ππαηηηφηεηα ηεο εηαηξείαο, ζα αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηελ απνδεκίσζε 
δηαθνξεηηθά εθφζνλ ν έιεγρνο γίλεηαη γηα θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ΠΒΚ (π.ρ. έθηαθηνο 
έιεγρνο) ε απνδεκίσζε ζα θαηαβάιιεηαη απφ απηφ. 
 
     δ.  ιεο νη κεηαθνξέο απφ ηελ εηαηξεία παξαζθεπήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
ΠΒΚ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ απνηειεί επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 
Αλαδφρνπ. 
 
     ε.   Ο Αλάδνρνο ζα παξαζέηεη ην θαγεηφ ζε παθέην ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν 
πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχνληαη ζηελ πεξηνρή βνιψλ ηνπ Υψξνπ Δθηφμεπζεο, έρνληαο ηελ 
επζχλε πξνεηνηκαζίαο-κεηαθνξάο –δηαλνκήο ησλ παθέησλ κε δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ θαη 
κέζα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξαδίλεηαη γηα θαηαλάισζε, δεζηφ. 
 
   ζ.   ια ηα είδε πνπ πεξηέρνληαη ζην παθέην ζα είλαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 
πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη  αλαιπηηθά ζηα κελνχ θαη ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ζα 
πεξηέρνληαη ζε εηδηθέο ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεσο θαηάιιειεο γηα ηξφθηκα. Παξέθθιηζε 
ζην βάξνο επηηξέπεηαη κφλν ζηα καγεηξεπκέλα θαγεηά, ζε πνζνζηφ ην κέγηζην έσο 10%, 
εθφζνλ απφ ειέγρνπο δηαπηζησζεί φηη πθίζηαηαη εμίζνπ σο απφθιηζε ή σο ππέξβαζε απφ 
ην πξνβιεπφκελν, ζε πνζνζηφ παθέησλ ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. 
 
     η.   Σν βάξνο ζηα πξνςεκέλα θαηεςπγκέλα αλαθέξεηαη σο θαζαξή 
καγεηξεπκέλε πξψηε χιε ρσξίο ζάιηζεο θαη πξφζζεηα πιηθά. 
 
 ηα.    Ζ παξάζεζε ηνπ θαγεηνχ ζα γίλεηαη ζε παθέηα εηδηθήο ζπλζέζεσο θαη 
ζπζθεπαζίαο κε ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο γηα ηξφθηκα ζηελ 1ε θαη 2ε ζπζθεπαζία απηψλ. 
 
 ηβ.   Σν ΠΒΚ ζα γλσζηνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ 
πξνγεπκάησλ, γεπκάησλ, δείπλσλ θαζψο θαη παθέησλ απηψλ γηα θάζε εκεξνκελία, 
ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο λσξίηεξα. ε πεξηπηψζεηο απξνεηδνπνίεηεο  άθημεο αλδξψλ 
εθπαηδεπνκέλσλ Μνλάδσλ ή ηπρφλ αχμεζε ηεο δνζείζαο παξαγγειίαο ιφγσ ππεξεζηαθψλ 
αλαγθψλ (π.ρ. ππεξσξηαθά γεχκαηα ιφγσ θαζπζηέξεζεο εθηέιεζεο ησλ 
πξνγξακκαηηζκέλσλ βνιψλ), ζα εηδνπνηεί εθηάθησο θαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηνλ 
Αλάδνρν, γηα ηελ παξνρή θαλνληθνχ γεχκαηνο, εάλ ν Αλάδνρνο έρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα. 
Γηαθνξεηηθά ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη ην θαγεηφ απφ ην έθηαθην ΜΔΝΟΤ (Πξνζζήθε «4» 
ησλ Δηδηθψλ ξσλ). 
 
 ηγ.   Σα θαγεηά πνπ παξαγγέιινληαη θαη δελ θαηαλαιψλνληαη ζα επηζηξέθνληαη 
ζην ΠΒΚ θαη ζα δηαηίζεληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ.  Ο Αλάδνρνο ζα πιεξψλεηαη κε βάζε ηνλ 
αξηζκφ ησλ παξαγγειινκέλσλ απφ ην ΠΒΚ θαη αληίζηνηρα παξαζθεπαζκέλσλ απφ απηφλ 
πξνγεπκάησλ, γεπκάησλ, δείπλσλ θαη παθέησλ, φρη επί ησλ αλαισκέλσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  5 
Παξαιαβή Πξνκεζεηψλ 

 
 1. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εκεξήζηα 
βάζε απφ ηξηκειή ηνπιάρηζηνλ επηηξνπή παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ ή ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ ν νπνίνο νθείιεη λα θαηαγξάθεη πίζσ απφ ην δειηίν απνζηνιήο ηελ 
ζεξκνθξαζία παξαιαβήο ησλ ηξνθίκσλ θαη λα ππνγξάθεη νινγξάθσο επί απηνχ. Ζ 
επηηξνπή παξαιαβήο ζα παξαθνινπζεί ηα ζηάδηα ηεο παξαζθεπήο φισλ ησλ εηδψλ πνπ 
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ζα γίλνληαη απαξαίηεηα ζην ρψξν παξαζθεπήο ησλ εζηηαηνξίσλ ηνπ ΠΒΚ. Απφδεημε 
παξαιαβήο ζα απνηειεί ην εκεξήζην δειηίν θηλήζεσο εζηηαηνξίσλ ηνπ ΠΒΚ πνπ ζα 
εθδίδεηαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ. 
Δπίζεο έιεγρνο ζα γίλεηαη θαη ζηελ κνλάδα παξαγσγήο γηα ηα έηνηκα πξνςεκέλα γεχκαηα 
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Κεληξηθή Μνλάδα παξαγσγήο ηνπο βξίζθεηαη εθηφο ηνπ Ν. 
Υαλίσλ ζα αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 6 ησλ 
Δηδηθψλ ξσλ. 
 
 2. Ζ πνηνηηθή παξαιαβή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ειεγρζεί κε ηνπο 
παξαθάησ ηξφπνπο αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά : 
 
  α. Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ εηδψλ θαη εηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε 
ακθηβνιηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη πγηεηλή, ζε ζπλεξγαζία κεηνλ Αμησκαηηθφ (ΤΗΚ) 
ηεο 5εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ. 
 
  β. Με εξγαζηεξηαθή εμέηαζε [Μηθξνβηνινγηθέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζε 
ζπζηεκαηηθή βάζε απφ ην εξγαζηήξην ειέγρνπ ηξνθίκσλ ηνπ ΚΒΗΔ (Κέληξν Βηνινγηθψλ 
Δξεπλψλ ηξαηνχ) ή απφ εμσηεξηθφ ηδησηηθφ εξγαζηήξην]. 
 
  γ. Με πξαθηηθή (νξγαλνιεπηηθή) δνθηκή. 
 
  δ. Με ρεκηθφ, ηζηνινγηθφ έιεγρν ζην ΚΒΗΔ. 
 
 3. Δπίζεο ζα ειέγρεηαη ε ηήξεζε αξρείσλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 
Κξηζίκσλ εκείσλ – Διέγρνπ φπσο αλαθέξνληαη ζην ISO 22000:2005 θαη επηπιένλ νη 
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κειέηεο 
(εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη GMP’S ηήξεζεο πξνιεπηηθψλ νδεγηψλ πγηεηλήο) θαζψο θαη ν 
θάθεινο δηαδηθαζηψλ εμπγίαλζεο, φπνηε ην ΠΒΚ θξίλεη ζθφπηκν κεξίκλεη ηνπ Αμησκαηηθνχ 
(ΤΗΚ) ηεο 5εο ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ θαη ηνπ Δπηζεσξεηή ISO 22000:2005  ηνπ ΠΒΚ (εάλ 
πθίζηαηαη). 
  
 4. Σπρφλ δεηγκαηνιεςία πνπ ζα απαηηεζεί, πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζία ηνπ 
πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ελψ ε αμία ησλ δεηγκάησλ επηβαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 
   
 5. Ζ επηηξνπή πνπ έρεη νξηζζεί κπνξεί φπνηε θξηζεί απαξαίηεην λα εληζρπζεί θαη 
κε πξαγκαηνγλψκνλα.  
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Ώξεο Λεηηνπξγίαο Δζηηαηνξίσλ 

 
 1.   Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 ΠΡΟΓΔΤΜΑ  ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ 

Δξγάζηκεο εκέξεο 0600-0730 1430-1600 1915-2045 

Ζκέξεο αξγίαο 0730-0915   1215-1415 1915-2030 

  
 2.  Δπηπξφζζεηα γηα ηα φξγαλα Τπεξεζίαο ηνπ ΠΒΚ (Οδεγνί Τπεξεζίαο, θνπνί 
Υ.Δ) ζα παξέρεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο γεχκα απφ ηηο 13.30, θαζψο θαη γηα ηα 
φξγαλα ηνπ ΠΒΚ (Ν) ππεξεζίαο ζα ηνπο παξέρεηαη πξφγεπκα ζηηο 05:30 θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο. Σα παθεηαξηζκέλα γεχκαηα πνπ παξαγγέιλνληαη γηα ην Υ.Δ θαη ηα 
Ραληάξ ζα παξαιακβάλνληαη ζηηο 13:30 ηηο θαζεκεξηλέο θαη ζηηο 12:00 ηηο αξγίεο ελψ ηα 
παθεηαξηζκέλα δείπλα θαζεκεξηλά ζηηο 19:00. 
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 3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ παξάηαζε ή έλαξμε ελσξίηεξα ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ζεξβηξίζκαηνο έσο θαη έλα ηξίσξν απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ψξεο ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ 
δεηεζεί απφ ην ΠΒΚ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) ψξεο λσξίηεξα . 
 4.  ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ρξεηαζηεί αιιαγή ζην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο 
ησλ εζηηαηνξίσλ ιφγσ χπαξμεο ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ζίηηζεο ηνπ αιινδαπνχ πξνζσπηθνχ 
(πρ Ρακαδάλη), ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε θάζε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε, εθφζνλ δεηεζεί 
απφ ην ΠΒΚ ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο λσξίηεξα. 
 5. Σν ΠΒΚ 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. 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Παξερφκελεο Δπθνιίεο 

 
 1.  Οη επθνιίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο απηφο λα έρεη θακία 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε είλαη: 
 
  α.  Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 
  β.  Νεξφ 
  γ.  Γίθηπν απνρεηεχζεσο (απνρέηεπζε γεληθά) 
  δ.  Καχζηκε χιε (πεηξέιαην θιπ) γηα ζέξκαλζε θαη καγεηξηθή. 
  ε.  Υψξνη:   
       (1)  Δζηηαηνξίσλ, εκβαδνχ 500κ2 ζηα νπνία είλαη δπλαηή ε 
εμππεξέηεζε έσο 700 αηφκσλ. 
      (2)  Μαγεηξείσλ, Απνζεθψλ ηξνθίκσλ, Γξαθείσλ θαη ςπθηηθψλ 
ζαιάκσλ (700 κ2). 
       (3)  Οη αλσηέξσ ρψξνη κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ κε απφθαζε ηνπ 
Γθηή ΠΒΚ φπσο επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην ΠΒΚ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. 
   ζη.  Δμνπιηζκφο ζε εγθαηεζηεκέλα πιηθά, έπηπια θαη ζθεχε ησλ 
καγεηξείσλ, εζηηαηνξίσλ, απνζεθψλ φπσο απηά θαίλνληαη ζηελ Πξνζζήθε 14 ησλ εηδηθψλ 
φξσλ .  
 2.  Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ απαζρνιείηαη ζηα εζηηαηφξηα – καγεηξεία 
δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα νρήκαηα ηνπ ΠΒΚ πνπ εθηεινχλ πξνγξακκαηηζκέλα 
δξνκνιφγηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ηνπ, φπνηε θαη εάλ απηφ είλαη εθηθηφ. 
 

ΑΡΘΡΟ  8 
Υξεζηκνπνίεζε Υψξσλ Δγθαηαζηάζεσλ  

θαη Δμνπιηζκνχ Δζηηαηνξίσλ ΠΒΚ (Δπηζθεπέο, πληήξεζε, Φζνξέο θ.ι.π.). 
 
 1.  Ο ρψξνο θαη ν εμνπιηζκφο ησλ εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ θαη απνζεθψλ απηψλ, 
αλήθνπλ ζην ΠΒΚ θαη απνηεινχλ πεξηνπζία ηνπ, ε δε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απφ ηνλ 
Αλάδνρν δελ δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα ζε απηφλ. 
 2.   Ο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή 
δηαξξχζκηζε απηψλ ησλ ρψξσλ εθηφο εάλ πξνεγνπκέλσο αηηεζεί θαη ιάβεη γξαπηή 
έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ. 
 3. Γηα νπνηαδήπνηε κείσζε, αθαίξεζε ή άιιε κεηαβνιή ηνπ βαζηθνχ αξρηθνχ 
εμνπιηζκνχ ησλ εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ, απνζεθψλ θ.ι.π. απφ ηνλ Αλάδνρν, απαηηείηαη 
γξαπηή έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ. 
 4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαιή ρξήζε ηνπ δηαηηζέκελνπ 
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ησλ καγεηξείσλ. Ζ ζπληήξεζε 
ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ, ψζηε απηφο λα ηεξείηαη ζε θαιή ιεηηνπξγία, ζα γίλεηαη κε 
κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ. ε πεξίπησζε κε θπζηνινγηθήο θζνξάο (ιφγσ απνδεδεηγκέλεο θαθήο 
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ρξήζεο) ηνπ εμνπιηζκνχ, ε ζπληήξεζε ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο  βάζεη: 
  α.  Σσλ   πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κεραλεκάησλ. 
  β. Σσλ θαλνληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην ζχζηεκα 
ISO 22000:2005. 
 5.  Σα ηπρφλ λέα κεραλήκαηα-ζπζθεπέο ησλ καγεηξείσλ ή θαη ησλ εζηηαηνξίσλ πνπ 
ζα πξνκεζεπηεί ν Αλάδνρνο γηα λα αληηθαηαζηήζεη άιια πνπ αρξεζηεχηεθαλ κε 
ππαηηηφηεηα ηνπ, ζα είλαη ηεο ίδηαο ηνπιάρηζηνλ πνηφηεηαο κε ηα αληηθαηαζηαζέληα θαη 
εγθεθξηκέλα απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ. Ο Αλάδνρνο έρεη επίζεο ππνρξέσζε λα 
θάλεη θαιή ρξήζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε θζνξψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ππαηηηφηεηά ηνπο θαη δελ νθείινληαη 
απνδεδεηγκέλα ζε θπζηνινγηθή θζνξά. 
 6. Αληηθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θηηξηαθνχ εμνπιηζκνχ ιφγσ απνδεδεηγκέλεο 
θπζηνινγηθήο θζνξάο φπσο θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (θηίξηα, 
θνπθψκαηα, πδξαπιηθφ, ειεθηξηθφ θαη απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα, θεληξηθή ζέξκαλζε-
θιηκαηηζκφο θαη γεληθά νηηδήπνηε είλαη ελζσκαησκέλν κε ηα θηίξηα) βαξχλεη ην ΠΒΚ. Σν 
ΠΒΚ επίζεο βαξχλεη ε αληηθαηάζηαζε θαη φισλ ησλ αλαισζίκσλ πνπ θζείξνληαη θαηά ηελ 
ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο ιακπηήξεο, βξχζεο, ιάζηηρα, θαδαλάθηα θ.α. 
 7.   Δηδηθά γηα ην ζχζηεκα παξαγσγήο αηκνχ ε ζπληήξεζε (θάζε δίκελν απφ 
εμεηδηθεπκέλν ηδησηηθφ ζπλεξγείν) θαη ε αθαιάησζε βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο επίζεο 
θαη ε θαηά ηαθηηθά δηαζηήκαηα ζπληήξεζε-θαζαξηζκφο ησλ δεμακελψλ λεξνχ (ληεπφδηηα) 
πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ησλ εζηηαηνξίσλ (νξνθή) θαη ηνπ κεραλήκαηνο πιχζεο ζθεπψλ 
(ζπληήξεζε - αθαιάησζε). Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηδεηθλχεη παξαζηαηηθά ζπληήξεζεο 
ησλ αλσηέξσ. 
 
 8. Οη θζνξέο ζα ραξαθηεξίδνληαη θπζηνινγηθέο ή κε θπζηνινγηθέο (θαθή ρξήζε 
απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ) απφ αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ. 
 9. Απψιεηεο ησλ εηδψλ εζηηάζεσο ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο βαξχλνπλ ηνλ 
Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα αλαπιεξψλεη άκεζα κε είδε ηνπ ηδίνπ ηχπνπ θαη 
ίζεο αμίαο κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε. 
 10. Ο έιεγρνο ηεο θαιήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ-εγθαηαζηάζεσλ ζα 
δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΠΒΚ θάζε δχν κήλεο θαη νη εληνπηδφκελεο 
παξαηεξήζεηο γηα ζεξαπεία ζα ππνδεηθλχνληαη γξαπηψο ζηνλ Αλάδνρν. Αλ ν Αλάδνρνο 
αξλεζεί ή δελ ζπκκνξθσζεί έγθαηξα πξνο ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδεη ην 
ΠΒΚ, νη επηζθεπέο  θαη νη αλαλεψζεηο ησλ θαηαζηξαθέλησλ ή απνιεζζέλησλ εηδψλ, 
δχλαηαη λα εθηειεζζνχλ απφ ην ΠΒΚ γηα ινγαξηαζκφ θαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ. Οη 
ζρεηηθέο απηέο δαπάλεο ζα εθπίπηνπλ θάζε κήλα απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ ή ζε 
πεξίπησζε ιήμεο ηεο χκβαζεο απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
 11. Ο Αλάδνρνο δχλαηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα πξνβαίλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ζε 
πξνζζήθεο θαη άιιεο βειηηψζεηο ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ηνπ 
έξγνπ ηνπ, εθφζνλ αηηεζεί θαη ιάβεη ζρεηηθή έγγξαθε έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 
ΠΒΚ. 
 12. Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή βειηίσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ρψξσλ, πνπ 
ηπρφλ ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, παξακέλεη ζε φθεινο 
ηνπ ΠΒΚ κεηά ηελ ιήμε απηήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ έλεθα 
ζαλάηνπ ή πησρεχζεσο), ν δε Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. 
 13. ε πεξίπησζε πνπ ηα απφ ην ΠΒΚ δηαηηζέκελα ζηα Δζηηαηφξηα κέζα 
εμππεξεηήζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ISO 22000:2005 είλαη αηηηνινγεκέλα 
αλεπαξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηεθκεξησκέλε θαη θνζηνινγεκέλε 
θαηάζηαζε πξνζζέησλ κέζσλ, ε πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ, εθφζνλ 
εγθξηζνχλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ, ζα γίλεη κε δαπάλε ηνπ ΠΒΚ. 



Β-9 
 

 

./. 

 14. Ο Αλάδνρνο δχλαηαη επίζεο θαηά ην ρξφλν εθηειέζεσο ηεο ζπκβάζεσο λα 
πξνηείλεη ζπκπιεξσκαηηθέο βειηηψζεηο γηα ηελ ελ γέλεη εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 
ησλ ζηηηδνκέλσλ. 
 15. Μεηά ηε ιήμε ή ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηπρφλ θήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ 
εθπηψηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη πιήξσο εχρξεζην φιν ηνλ εμνπιηζκφ 
ηα ζθεχε θαη νηηδήπνηε άιιν γεληθά αλήθεη ζην ΠΒΚ (Πξνζζήθε «14» Δηδηθψλ ξσλ). 
 16. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ζειήζεη λα παξεπξεζεί ζηελ παξάδνζε 
ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ή δε δερζεί λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηα είδε 
παξαιακβάλνληαη κνλνκεξψο απφ Δπηηξνπή πνπ νξίδεη ην ΠΒΚ, 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. 
 
 17. `Πηζαλή δεκηά ηνπ Αλαδφρνπ απφ βιάβε ζηνπο δηαηηζέκελνπο ςπθηηθνχο ή 
άιινπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα θχιαμε ησλ ηξνθίκσλ ηνπ δελ 
επηθέξεη θακηά επζχλε ζην ΠΒΚ. 
 18. Ο κηθξνβηνινγηθφο θαη ρεκηθφο έιεγρνο ηνπ λεξνχ είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, 
ζε ζπρλφηεηα φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΚΤΑ 42/2600/2001 θαη απαηηείηαη λα πιεξνί ηα 
θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηή. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ 

 
 1. Σν νξγαλφγξακκα πνπ θαηαηέζεθε απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο  αλαθέξνπλ ιεπηνκεξψο ηα παξαθάησ: 
  α. Σελ πεξηγξαθή ησλ ξφισλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηα απαηηνχκελα 
πξνζφληα. 
  β. Σν πξνζσπηθφ ηεο νκάδαο ζε αξηζκνχο θαη απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο πνπ 
ζα θαιχςεη ηνπο πξναλαθεξζέληεο ξφινπο/ζέζεηο εξγαζίαο (απαηηείηαη λα ππνινγηζηεί 
ηνπιάρηζηνλ έλαο δηπισκαηνχρνο κάγεηξαο ζε θάζε βάξδηα). 
  γ. Σηο ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
  δ. Σα ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ ζε ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο 
Δξγαζίαο. 
 2. Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη ην ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ 
αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, εάλ δηαπηζησζεί φηη 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθάιεηαο πξν ηνχην. 
 3. Σν αλσηέξσ νξγαλφγξακκα έρεη γίλεη κε γλψκνλα ηηο απαηηήζεηο ηεο 
λνκνζεζίαο, ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε ξνή 
εμππεξέηεζεο ησλ ζηηηδνκέλσλ, εληφο ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ πέληε (5) ιεπηψλ αλά νκάδα 
ησλ 20 αηφκσλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηε ζεηξά ζεξβηξίζκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ην πξνηεηλφκελν νξγαλφγξακκα απφ ηνλ Αλάδνρν δελ εμαζθαιίδεη ζηελ πξάμε ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηηηδνκέλσλ κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο κεηά απφ 
ππφδεημε ηνπ ΠΒΚ, ζα θαηαζέηεη λέν βειηησκέλν νξγαλφγξακκα πνπ ζα θαιχπηεη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε ην ειάρηζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ είλαη 
ην παξαθάησ: 
  α. Έλαο (1)ππεχζπλνο Μαγεηξείσλ - Δζηηαηνξίσλ 
  β. Έλαο (1) κάγεηξαο 
  γ. Έλαο (1) βνεζφο κάγεηξα 
  δ.  Έλα (1) άηνκν γηα πιχζε ζθεπψλ θαη θαζαξηζκφ καγεηξείσλ. 
  ε. Έλα (1) άηνκν γηα θαζαξηζκφ ηξαπεδαξίαο – ηνπαιεηψλ – ινηπψλ 
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ. 
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 4.  αθήο απαηηείηαη λα είλαη θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 
αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θαιχςεη φιεο ηηο 
δεισζείζεο ζέζεηο εξγαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αληζνκεξή θαηαλνκή παξαγγειηψλ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο (ε δχλακε ησλ ζηηηδνκέλσλ κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην 
πξφγξακκα βνιψλ ηνπ ΠΒΚ) πνπ επηβάιιεη ηελ ηπρφλ πξφζιεςε πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ 
ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο.  
 5.  Γηα ην δηάζηεκα ησλ βνιψλ ηνπ ΠΒΚ θαη επεηδή ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ 
ζηηηδνκέλσλ αηφκσλ (πέξαλ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΠΒΚ) δελ είλαη εθηθηφ λα 
αλαθεξζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, ν ππνινγηζκφο ζα αλαθέξεηαη ζε εμππεξέηεζε θαηά 
πεξίπησζε απφ πελήληα (50) ην ειάρηζην έσο επηαθφζηα (700) άηνκα ην κέγηζην, κε 
θιηκάθσζε αλά πελήληα (πίλαθαο κε ην επηπξφζζεην πξνζσπηθφ αλά πελήληα άηνκα). Να 
ιεθζεί ππφςε θαη ε ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα πξνεηνηκαζία- κεηαθνξά- δηαλνκή ηνπ 
θαγεηνχ ζε παθέην (LUNCH BOX) ζην ρψξν εθηφμεπζεο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. 
 6.  Σξνπνπνίεζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη δπλαηή κφλν κεηά 
απφ ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε θαη γξαπηή έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ην νξγαλφγξακκα ηνπ Αλαδφρνπ δελ εμαζθαιίδεη ζηελ πξάμε ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηηηδνκέλσλ κε βάζε ηνπο ειάρηζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο 
κεηά απφ ππφδεημε ηνπ ΠΒΚ, ζα θαηαζέηεη λέν βειηησκέλν νξγαλφγξακκα πνπ ζα 
θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο θαη ην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη κεηά απφ πξφηεξε 
έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ΠΒΚ.       
 7. ια 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. 
 8. Σν πξνζσπηθνχ ηνπ αλάδνρνπ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. ε θάζε πεξίπησζε θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ην πξνηεηλφκελν γηα εξγαζία 
πξνζσπηθφ ηνπ αλάδνρνπ ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ. 
 9. Δπηπιένλ, θξίλεηαη απαξαίηεην ν ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ εθ 
κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ λα έρεη επαξθή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Β2.  
 10. Σν αιινδαπφ πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ ζα πξνζιεθζεί θαηά ηα αλσηέξσ, 
πξέπεη λα νκηιεί – γξάθεη κε επρέξεηα ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε επίπεδν Β2.  
 11. Ο Αλάδνρνο δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη 
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο είλαη εθπαηδεπκέλν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO 22000:2005, 
έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν, δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο άδεηεο εξγαζίαο θαη πγεηνλνκηθέο 
εμεηάζεηο θαη είλαη εμνπιηζκέλν κε ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο φπνπ θαη φηαλ 
απηφ απαηηείηαη. 
 12. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ηδία, λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πνιηηηθή Τγηεηλήο θαη 
Αζθάιεηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαζψο θαη κε ηνπο εθάζηνηε λφκνπο, δηαηάμεηο θαη 
θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο θαη ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο γηα ηελ Τγεία θαη 
Αζθάιεηα Δξγαζίαο. 
 13. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηξνθίκσλ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ηεξνχληαη ζε εηδηθφ θάθειν. 
 14. 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. 
 15. Ο Τπεχζπλνο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ζέκαηα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο 
(Σερληθφο Αζθαιείαο θαη αλ απαηηείηαη θαη Γηαηξφο Δξγαζίαο), αζρνιείηαη κε φιεο ηηο 
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απαξαίηεηεο ππνζέζεηο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο θαη 
ζπλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ, αθνινπζψληαο ηηο ππνδείμεηο ηνπο γηα ηελ 
επίιπζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο. 
 16. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηνπνζεηήζεη ηηο θαηάιιειεο 
ελδείμεηο πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ θαη ζα απαγνξεχνπλ πξνζέγγηζε ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο 
ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ, ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ, φζν θαη γηα νπνηνδήπνηε 
πξφζσπν βξίζθεηαη θνληά ζηνπο ρψξνπο απηνχο. 
 17. 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. 
 18. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν 
ίδηνο ή νη ηπρφλ εγθεθξηκέλνη ππεξγνιάβνη (ζπληήξεζεο, θαζαξηφηεηαο θιπ) ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην ππαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ 
δελ ππφθεηηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα 
ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο νη 
ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη ινηπνί ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ 
ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ. 
 19. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη θάιπςε αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο έλαληη 
ηξίησλ θαη αζηηθήο επζχλεο εξγνδφηνπ. Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε αζηηθή 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ  10 
Δκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά πξνζσπηθνχ 

 
 1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ ΠΒΚ 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 κε εππξεπψλ ή αληίζεησλ πξνο ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο, ηα ρξεζηά ήζε 
θαη ηε δεκφζηα ηάμε ζπκπεξηθνξψλ εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 
 3. Σν ΠΒΚ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ άκεζε απνπνκπή 
κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηα αλσηέξσ ή θξίλνληαη γεληθά 
αθαηάιιεινη γηα ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο Διέγρνπ Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο  ηνπ ΠΒΚ.  
 4. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί αλαξηεκέλε θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 
ζεσξεκέλε απφ ην Tκήκα 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. 
 5. Σν πξνζσπηθφ ζα ληχλεηαη κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνλ 
θαηάιιειν θαη νκνηφκνξθν θαηά εηδηθφηεηα ηκαηηζκφ θαη ππφδεζε, 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. 
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ΑΡΘΡΟ  11 
Έιεγρνο Σήξεζεο ησλ Καλφλσλ Τγηεηλήο 

 
 1. Σν ΠΒΚ έρεη ην δηθαίσκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αμησκαηηθφ (ΤΗΚ) ηεο 5εο 
Σαμηαξρίαο Πεδηθνχ θαη ηνπ Δπηζεσξεηή ISO 22000:2005 ηνπ ΠΒΚ (εάλ ππάξρεη), λα 
ελεξγεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή ειέγρνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ηεξήζεσο 
ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο. Αλαιπηηθφηεξα ην ΠΒΚ δχλαληαη λα ειέγρεη αλά πάζα ζηηγκή ηηο 
απνζήθεο, ηα ληνπιάπηα, ζπξηάξηα, θσξηακνχο, ςπγείν απνξξηκκάησλ, ςπγεία, δεμακελέο 
λεξνχ θιπ, γηα εμαθξίβσζε ηεο αθξηβνχο ηεξήζεσο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο, φπσο ζην 
παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη. 
 2. Σν ΠΒΚ έρεη δηθαίσκα λα ελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν  ηξνθίκσλ θαη λεξνχ 
ηα νπνία πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ θαγεηψλ ή άιισλ 
εδεζκάησλ ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο πγηεηλήο ηεο χκβαζεο 
θαη ηεο Δζληθήο  θαη Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο. 
 3. Ζ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, έρεη κεγίζηε 
ζεκαζία γηα ην ΠΒΚ, γη’ απηφ θαη νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε θαη παξάβαζε απ’ απηνχο ε 
νπνία ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ ζηηηδνκέλσλ, ζπλεπάγεηαη θαηεμνρήλ 
ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε βάξνο ηνπ φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 19 ηεο παξνχζαο . 
 4. Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί πιήξε θαη απφιπηε θαζαξηφηεηα θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη απφιπηα ζηηο νδεγίεο ηνπ Σκήκαηνο  Τγεηνλνκηθνχ θαη ηνπ Δπηζεσξεηή 
ISO 22000:2005 ηνπ ΠΒΚ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηάμε θαη θαζαξηφηεηα ησλ Δζηηαηνξίσλ θαη 
ησλ ινηπψλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ. Δηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξνκήζεηα ησλ 
αλαγθαηνχλησλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ θαη θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ είδψλ θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο (απνξξππαληηθά, ζαπνχληα ρεηξφο, ραξηί πγείαο 
θιπ). βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 
 5. Ο Αλάδνρνο ζα δηελεξγεί κέζσ εμεηδηθεπκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο εηαηξείαο 
ηηο απαηηνχκελεο απεληνκψζεηο θαη δηαδηθαζίεο απνκάθξπλζεο επηβιαβψλ δψσλ, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ζχζηεκα ISO 22000:2005 πνπ εθαξκφδεη θαη 
νπσζδήπνηε ζε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα. Σεξεί ζην αξρείν ηνπ ηα 
πηζηνπνηεηηθά ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη ρξεζηκνπνηνπκέλσλ θαξκάθσλ θαη 
νθείιεη λα αλαξηά ζε πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ην ηειεπηαίν πηζηνπνηεηηθφ εληνκνθηνλίαο – 
κπνθηνλίαο. 

ΑΡΘΡΟ  12 
Απνθνκηδή Απνξξηκκάησλ 

 
 1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ εζηηαηνξίσλ 
θαη ησλ καγεηξείσλ θαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε ρψξν θαηάιιειν πνπ 
θαζνξίδεηαη απφ ην ΠΒΚ ην νπνίν επζχλεηαη γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηε Μνλάδα. Ζ 
εθκεηάιιεπζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ θαγεηνχ απαγνξεχεηαη γηα ιφγνπο  πξνζηαζίαο 
δεκφζηαο πγείαο ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν (ν θαζαξηζκφο ηνπ ςπγείνπ απνξξηκκάησλ γίλεηαη 
θαηά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ). 
 2. Σν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα θαζαξηζκνχ ζηεξίδεηαη ζηε κεζνδνινγία θαη ζηηο 
πξαθηηθέο ηνπ ζπζηήκαηνο HΑCCP. 
 3. Οη δίζθνη, ηνπνζεηνχληαη απφ ηνπο ζηηηδνκέλνπο ζε αλάινγα θαξνηζάθηα ζην 
θαζνξηζκέλν ρψξν απφ ηε κνλάδα. Οη δίζθνη, ηα καραηξνπήξνπλα ηα πηάηα θαη ηα πνηήξηα 
ζπγθεληξψλνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζην πιπληήξην απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 
 4. Σα δηάθνξα ζθεχε πιέλνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο γεληθήο θαζαξηφηεηαο. 
 5. Σα ηξαπέδηα θαζαξίδνληαη, ζθνππίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη απφ ηνπο 
ηξαπεδνθφκνπο θαη ηνπο ππαιιήινπο γεληθήο θαζαξηφηεηαο ελψ αιιάδνπλ ππνρξεσηηθά ηα 
ράξηηλα ηξαπεδνκάληεια κεηά απφ θάζε ρξήζε ηνπ ηξαπεδηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
γεχκαηνο. 
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 6. Οη ρψξνη ησλ καγεηξείσλ θαη ησλ εζηηαηνξίσλ θαζαξίδνληαη, ζθνπγγαξίδνληαη 
θαη εηνηκάδνληαη γηα ην επφκελν γεχκα. 
 7. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα δηελεξγνχληαη εξγαζίεο γεληθήο θαζαξηφηεηαο 
ρψξσλ θαη θαζαξηφηεηαο εμνπιηζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ  13 
Αλάξηεζε Πηλαθίδσλ 

 
 1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαξηά ζηα εζηηαηφξηα πηλαθίδεο ή αλαθνηλψζεηο 
ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζηηηδνκέλσλ ζε ζέκαηα ηάμεσο, 
θαζαξηφηεηαο, απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο  θιπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΠΒΚ σο πξνο ην 
αθξηβέο πεξηερφκελν.  
 2. Ο Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα λα αλαξηά ζηα εζηηαηφξηα ή άιινπο ρψξνπο 
θσηνγξαθίεο, εηθφλεο, δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θιπ κεηά απφ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ 
ΠΒΚ. 

ΑΡΘΡΟ  14 
Γειηίν Παξαπφλσλ- Δηζεγήζεσλ 

 
 1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ζηηηδνκέλσλ εηδηθφ δειηίν 
παξαπφλσλ, ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά. 
 2. Σα ζπκπιεξσκέλα δειηία ζα ηα ξίπηνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ζε θιεηδσκέλα 
εηδηθά θηβψηηα απφ ηα νπνία ζα ηα παξαιακβάλεη ην Σκήκα ίηηζεο ηεο Γλζεσο Παξνρήο 
Τπεξεζηψλ ηνπ ΠΒΚ, ζα ηα εμεηάδεη θαη ζα ηα ζέηεη ππφςε ηεο Γηνηθήζεσο γηα ηε ιήςε 
ηπρφλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  15 
Αλαζεψξεζε ΜΔΝU θαη Απφθιηζε απ’ απηφ 

 
 1.  Σα πεξηιακβαλφκελα ζηα ΜΔΝΟΤ ησλ εηδηθψλ φξσλ ηεο 
Φ.600.1/449/74757/.1749/23 επ 20/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ δγεο, πξνγεχκαηα, γεχκαηα, θαη 
δείπλα  δχλαληαη λ’ αληηθαζίζηαληαη κε άιια ηνπ απηνχ θφζηνπο, κφλν κεηά απφ έγθξηζε 
ηνπ ΠΒΚ. 
 2. Ακνηβαία αληηθαηάζηαζε ΜΔΝΟΤ επηηξέπεηαη κφλνλ θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ 
ΠΒΚ.  
 3. Απφθιηζε απφ ηα θαζνξηδφκελα ΜΔΝΟΤ επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα απφ 
έγγξαθε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ ζε 
πεξηπηψζεηο πνπ νη ηνπηθέο επνρηαθέο ζπλζήθεο απαηηνχλ ηελ ειαθξά ηξνπνπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, θπξίσο ζε θξνχηα θαη ιαραληθά. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ ζηα ΜΔΝΟΤ 
αλαγξάθεηαη θξνχην επνρήο ή ζαιάηα λσπή, ηα θξνχηα θαη νη ζαιάηεο ζα ελαιιάζζνληαη 
ζηα ΜΔΝΟΤ απφ ηα ππάξρνληα ζηελ αγνξά είδε γηα λα κελ παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν 
ηα ΜΔΝΟΤ λα πεξηιακβάλνπλ ηα απηά είδε θξνχηνπ θαη ζαιάηαο θάζε εκέξα. ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ εγθξίλνληαη αιιαγέο δελ ζα επέξρεηαη αχμεζε ζηελ ηηκή ησλ 
πξνγεπκάησλ, γεπκάησλ, παθέησλ θαη δείπλσλ, ηα δε είδε πνπ ζ’ αληηθαζίζηαληαη πξέπεη 
λα είλαη ηεο απηήο ζηάζκεο (STANDARD) απφ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο απφςεσο, κε ηα 
είδε ηα νπνία αληηθαζηζηνχλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  16 

Πξφζζεηεο Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 
 

 1.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαη δεζκεχεηαη λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ 
ππεξεζίεο ζίηηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνχζεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
παξνχζεο, κε ην κέγηζην επαγγεικαηηζκφ, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα. 



Β-14 
 

 

./. 

 2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή/θαη άιινλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ 
ππνδείμεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο 
θνηλνηηθήο θαη Διιεληθήο λνκνζεζίαο. 
 3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηα πξνγξάκκαηα, νδεγίεο θαη 
θαλνληζκνχο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ αλαθχθισζε, ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ. 
 4. ηηο πεξηπηψζεηο ενξηψλ, ηειεηψλ, ζπζθέςεσλ θιπ o Αλάδνρνο ζα 
παξαζθεπάδεη ην πξνβιεπφκελν κελνχ ή δηαθνξνπνηεκέλν θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ην 
ΠΒΚ, αλαιακβάλνληαο ηελ φιε δηνξγάλσζε, πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ, ζεξβίξηζκα ζηα 
ηξαπέδηα  (κε επηπιένλ ζεξβηηφξνπο αλάινγα κε ην εχξνο ηεο παξαγγειίαο) θαη φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθδήισζε (δελ πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ απαηηήζεηο 
φπσο δηαθφζκεζε, κνπζηθή θιπ πνπ βαξχλνπλ ην ΠΒΚ). 
 

ΑΡΘΡΟ  17 
Πεξηνξηζκνί Αλαδφρνπ 

 
  1.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη πηζηά ηηο δηαηαγέο θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο-απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο 
πνπ αθνξνχλ ζηνπο πγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο ηξνθίκσλ. 
 2.  O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ελ γέλεη κε ηνπο 
θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ηνπ θνηλνπνηνχληαη, φπσο 
απηέο ηζρχνπλ, ή ζα δηακνξθσζνχλ ζην κέιινλ, εθφζνλ απηέο δελ αληηηίζεληαη ζηα άξζξα 
ηεο ζχκβαζεο. 
 3. Ο Αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα: 
 
  α. Δθπξνζσπείηαη δεκνζίσο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζαλ 
νπνηαζδήπνηε θχζεσο ππάιιεινο ηνπ ΠΒΚ ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ 
ΚΡΖΣΖ. Καηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηξίηνπο ζα εκθαλίδεηαη κε ηελ δηθή ηνπ επσλπκία. Ο 
Αλάδνρνο θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηφλ θαη γηα απηφλ θαηά θακία έλλνηα δελ είλαη δπλαηφ λα 
ζεσξεζνχλ ππάιιεινη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηνπ ΠΒΚ ή άιιεο Γεκφζηαο αξρήο ε 
νπνία ζα βξίζθεηαη ζε θάπνηα ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΠΒΚ. 
 
  β. Δγθαηαζηήζεη ή επηηξέςεη ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηπρεξψλ παηγλίσλ ή 
ζπζθεπψλ κέζα ή έμσ απφ ηα θηίξηα πνπ ηνπ παξαρσξνχληαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
 
  γ. Πσιεί ζε νπνηνδήπνηε ρψξν ηνπ ΠΒΚ εκπνξεχκαηα πάζεο θχζεσο θαη 
γεληθψο πξντφληα φπσο (ελδεηθηηθά): ηνπξηζηηθά, αλακλεζηηθά, ηζηγάξα, θαιιηηερληθά είδε, 
ξνπρηζκφ γεληθά, ηνμηθέο νπζίεο, λαξθσηηθά πάζεο θχζεσο θ.ι.π. Δμαίξεζε απνηειεί ε 
πξνζθνξά αλαςπθηηθψλ θαη λεξψλ κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα παξαζέζεσο ηνπ ζπζζηηίνπ θαη 
ε πξνζθεξφκελε ηηκή απηψλ ζα θαζνξίδεηαη κεηά απφ ζπκθσλία Αλαδφρνπ θαη ΠΒΚ. 
 

ΑΡΘΡΟ  18 
Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 

 
 1. Ο Αλάδνρνο ζα εθδίδεη ηηκνιφγην θάζε κήλα ην νπνίν ζα ππνβιεζεί ζην 
αξκφδην ηκήκα ηνπ ΠΒΚ γηα έγθξηζε ην πξψην 20ήκεξν ηνπ επνκέλνπ κήλα, βάζεη ηνπ 
αξηζκνχ ησλ παξαγγειζέλησλ θαη παξαζθεπαζζέλησλ πξνγεπκάησλ, γεπκάησλ, παθέησλ 
θαη δείπλσλ. 
  2. Ζ πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν, ζα γίλεη βάζεη ηηκνινγίνπ πνπ ζα εγθξίλεη ην 
Π.Β.Κ. θαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηεο ιήςεψο ηνπ. 
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  3. Ζ πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν, ζα γίλεη απφ ηνλ ππεχζπλν Γαπαλψλ ηνπ 
Σκήκαηνο Δηζπξάμεσλ-Πιεξσκψλ ηεο Γλζεο Λνγηζηεξίνπ-Υξεκαηηθνχ ηνπ Γ΄ Κιάδνπ 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΠΒΚ θαηφπηλ πξνζθφκηζεο ησλ παξαθάησ παξαζηαηηθψλ: 
  α. Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ. 
  β. Καηάζηαζε Αλάιπζεο Σηκνινγίσλ. 
  γ. Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο (γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ 
Φνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 
  δ. Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο ηνπ ΗΚΑ θαη φπνηνπ άιινπ θνξέα 
έρεη δειψζεη φηη ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη εηζθνξέο. 
                ε.  Μεληαία Α.Π.Γ  ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ΠΒΚ ηνπ 
Αλαδφρνπ. 
  ζη. COMMITMENT-VOUCHER  (Με κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο). 
  δ. Πξσηφθνιιν Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο Τπεξεζηψλ (Με κέξηκλα ηεο 
Τπεξεζίαο). 
  ε. Νφκηκν παξαζηαηηθφ, ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο IBAN 
ινγαξηαζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 
 4. Σν ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην ΠΒΚ πνπ ζα εθδψζεη ν Αλάδνρνο 
απαιιάζζεηαη απφ θάζε είδνο θφξνπ, ζχκθσλα κε ηελ Π.4056/3029/ΠΟΛ 186/17-6-87 
Απφθαζε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ/Γεληθή Γλζε Φνξνινγίαο / Τπεξεζία Φ.Π.Α. θαη 
επηβαξχλνληαη κφλν κε Φ.Δ. 8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  19 
Πνηληθέο Ρήηξεο – Έθπησζε Αλαδφρνπ 

 
 1. Ο Αλάδνρνο αλαγλσξίδεη θαη ξεηψο απνδέρεηαη φηη ζε πεξίπησζε  δηαπίζησζεο 
παξαβάζεσλ νπνηαζδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηα 
αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΒΚ θαη κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Καιήο 
Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην ΠΒΚ δχλαηαη λα επηβάιεη πνηληθέο ξήηξεο, αθνχ 
έρεη πξνεγεζεί ηνπιάρηζηνλ κία αληίζηνηρε έγγξαθε ζχζηαζε, γηα ηελ ίδηα παξέθθιηζε, 
φπσο παξαθάησ: 
  α.  Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε  1000€ 
  β.  Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε  2000€ 
  γ.  Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε             3000€ 
 
 2. Μεηά ηελ ηξίηε παξάβαζε ή κεηά απφ ζψξεπζε πεξηζζφηεξσλ δηαθνξεηηθψλ 
παξεθθιίζεσλ γηα ηηο νπνίεο είηε έρεη γίλεη ζχζηαζε ή  έρεη επηβιεζεί πξφζηηκν θαηά ηα 
αλσηέξσ, ζα επάγεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΠΒΚ έθπησζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. ηελ 
πεξίπησζε απηή επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
  α. Έθπησζε ηνπ απφ ηελ θαηαθχξσζε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απφ απηή. 
  β. Αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ, είηε ζηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέξνο 
ζην δηαγσληζκφ, είηε κε επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ ή θαη ρσξίο δηαγσληζκφ, αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη κε θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηνπ ηεο ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξάο 
ηηκήο. 
  γ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ή 
κέξνο ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 
2286/95.  Ο απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο. 
 3. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε 
παξνρήο ππεξεζηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία 
κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 
ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 
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ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, 
πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 
πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ απφθαζε 
πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη 
αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  20 

Απφξξηςε παξαδνηένπ-Αληηθαηάζηαζε 
 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ , 
κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία ηεο κίαο (1) ψξαο. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη 
κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, 
ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

ΑΡΘΡΟ  21 
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 αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

ΑΡΘΡΟ  22 
Πηψρεπζε – Θάλαηνο Αλαδφρνπ 

 
 1. ε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα  ζχκβαζε, απηή 
ζχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο θαη ε εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζ’ απηφλ ή ηνπο θιεξνλφκνπο, 
αθνχ πξνεγνπκέλσο γίλεη πιήξεο εθθαζάξηζε ησλ απαηηήζεσλ. 
 2. Ο έρσλ ηελ νηθνλνκηθή δηθαηνδνζία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ,  ζε ηέηνηεο 
πεξηπηψζεηο, έρεη ην δηθαίσκα θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ζπλδίθνπ ή ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ λα εγθξίλεη ηε ζπλέρηζε ηεο ζπκβάζεσο απ’ απηνχο αλ δειψζνπλ λφκηκα θαη 
ζχκθσλα  κε ηνπο ηχπνπο φηη αλαιακβάλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ε 
εγγχεζε ηνπ επηζηξέθεηαη, αληηθαζηζηακέλε κε άιιε ζην φλνκα ηνπ ζπλδίθνπ ή ησλ 
θιεξνλφκσλ. Ζ αίηεζε γηα ζπλέρηζε ηεο ζπκβάζεσο πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε 
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία πησρεχζεσο ή ζαλάηνπ ηνπ 
Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζχλδηθνο ή νη θιεξνλφκνη δηνξίδνπλ πιεξεμνχζην κε 
ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ, ν νπνίνο έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 
Αλαδφρνπ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ ΠΒΚ πξνβαίλεη ζε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θαη ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ εζηηαηνξίσλ κε δηθή ηεο επζχλε κέρξη ηεο 
αλαιήςεσο ηεο ζπλερίζεσο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εζηηαηνξίσλ απφ ην πιεξεμνχζην ηνπ 
ζπλδίθνπ ή ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ φπσο πξναλαθέξζεθε, είηε κέρξη λ’ αλαδεηρζεί λένο 
αλάδνρνο. Καηά ην δηάζηεκα πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ηα εζηηαηφξηα κε επζχλε ηνπ ΠΒΚ ν 
ζχλδηθνο ή νη θιεξνλφκνη δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ απηνχζηα ηα ηξφθηκα ή άιια πιηθά πνπ 
αλήθνπλ ζηνλ Αλάδνρν. 
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ΑΡΘΡΟ 23 
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 νπνηνλδήπνηε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ.  
 
 

Άξζξν 24 
Δρεκχζεηα 

 
 1. Ο αλάδνρνο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απφξξεηεο 
νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα 
ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη. 
 2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ 
αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ 
πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιιν, απφ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε 
νπνηνλδήπνηε άιιν, ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ή 
έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθηειεζηηθήο 
ζχκβαζεο. Ζ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν, ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
 

AΡΘΡΟ 25 
Δθαξκνζηέν Γίθαην-Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

 
 Ζ  χκβαζε  δηέπεηαη  απφ  ην  Διιεληθφ  δίθαην.  Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ 
Δθεηείν Υαλίσλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ 
λ. 4412/2016. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη 
ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, 
δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

Άξζξν 26 
Γηθαίσκα Μνλνκεξνχο Λχζεο ηεο χκβαζεο 

 
 Σν ΠΒΚ κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73, παξ.1 ηνπ λ.4412/2016 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα 
έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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ΑΡΘΡΟ  27 
Σειηθέο Γηαηάμεηο 

 
 Ζ παξνχζα ζχκβαζε : 
 1. Καηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν 
ζπζρεηίδεηαη (Γηαθήξπμε, Πξνζθνξά, Γηαηαγή Καηαθχξσζεο). 
 2.  Ζ ππεξεζία δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ πάζεο 
θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θιπ. πνπ ζα ιεθζνχλ θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη 
νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα θαη ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 3. 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 ΑΝΑΓΟΥΟ. 
 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 
        Γηα ην ΠΒΚ  Γηα ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 
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