ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και
διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και
εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης
Tο Μουσείο Ακρόπολης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους – παραλήπτες της
παρούσας πρόσκλησης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παροχή
προς το κοινό υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης του εστιατορίου και του
αναψυκτηρίου του Μουσείου Ακρόπολης και με βάση τους κατωτέρω
εκτιθέμενους όρους.
Άρθρο 1
Νομικό πλαίσιο
Η υπό σύναψη σύμβαση αφορά στην παραχώρηση εκ μέρους του Μουσείου
Ακρόπολης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης του εστιατορίου και του
αναψυκτηρίου
του
Μουσείου
με
εργολαβικό
αντάλλαγμα
του
παραχωρησιούχου, το οποίο θα συμφωνηθεί σε ορισμένο μέρος των εσόδων
του από την εκμετάλλευσή τους (πάγιο ποσοστό απόδοσης) και θα
παρακρατείται από αυτόν.
Η παρούσα διαδικασία ανάθεσης ως σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών από
το Μουσείο Ακρόπολης (το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
κατά τον ιδρυτικό του νόμο 3711/2008, Α΄ 224) δεν εμπίπτει :
Α) στις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, καθ’ όσον αποτελεί σύμβαση
παραχώρησης υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 4 της κοινοτικής
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (βλ. άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ), παρ. 4 του π.δ. 60/2007)
Β) στις διατάξεις του εθνικού δικαίου περί εκμισθώσεων ακινήτων των
ν.π.δ.δ. (π.δ. 715/1979)
Γ) ούτε στις διατάξεις του εθνικού δικαίου περί εμπορικών μισθώσεων
(π.δ. 34/1995), καθ’ όσον πρόκειται για παραχώρηση υπηρεσίας και όχι
ακινήτου και, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί παραχώρηση χρήσης εντός
αρχαιολογικού χώρου.
Δ) στη ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ως
σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών, η οποία εξαιρείται από το Μέρος Β΄ του
ν. 4281/2014 (άρθρα 29, 134, 136 παρ. 1)
Συνεπώς πρόκειται για διοικητική σύμβαση, η οποία συνάπτεται με βάση
κριτήρια εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, που σχετίζεται με την
δημόσια υγεία, την άρτια, ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Μουσείου
Ακρόπολης στο πλαίσιο των σκοπών του κατά τον Ν. 3711/2008 καθώς και με
κριτήριο ανάθεσης την υψηλότερη προσφορά, και υπάγεται ως προς τον
τρόπο σύναψής της από τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης και
συμπληρωματικά τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ως προς τον
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τρόπο εκτέλεσής της και το περιεχόμενό της θα διέπεται, κατά σειρά ισχύος,
από τις διατάξεις και τους όρους 1) του Νόμου 3711/2008, στο πλαίσιο των
σκοπών και των αναγκαστικού δικαίου προβλέψεων του οποίου εντάσσεται η
παροχή υπηρεσιών του εστιατορίου και αναψυκτηρίου προς το κοινό, ενώ
προβλέπεται ότι το Μουσείο Ακρόπολης απολαύει όλων των διοικητικών και
δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων
του Δημοσίου. 2) του Α.Ν. 263/1968 περί πρωτοκόλλων διοικητικής
αποβολής, 3) της παρούσας πρόσκλησης, 4) της σύμβασης παραχώρησης
υπηρεσιών που θα συναφθεί, 5) συμπληρωματικά τις διατάξεις του
Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (π.δ. 118/2007), σε όσο μέτρο
προσιδιάζει στην φύση της παρούσας σύμβασης, 6) του Αστικού Κώδικα σε
όσο μέτρο προσιδιάζει στην φύση της παρούσας σύμβασης, 7) των
προαναφερόμενων νομοθετημάτων (π.δ. 715/1979 και 34/1995), στο μέτρο
που προσιδιάζουν στο περιεχόμενο της υπό σύναψη σύμβασης, και 8) του
Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), σε ό,τι αφορά την
καθυστέρηση απόδοσης στο Μουσείο του εργολαβικού ανταλλάγματος και τις
διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξής του σε βάρος του παραχωρησιούχου.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Παραχωρών : το Μουσείο Ακρόπολης (ν.π.δ.δ., άρθρο 1 του Ν.
3711/2008, Α΄ 224).
2. Παραχωρησιούχος : το νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή φυσικό
πρόσωπο, το οποίο προσκαλείται από το Μουσείο Ακρόπολης να
υποβάλει φάκελο συμμετοχής και οικονομική προσφορά στο πλαίσιο
της παρούσας σύμβασης.
3. Πρόταση : η προσφορά που υποβάλει ο υποψήφιος παραχωρησιούχος
μετά την παραλαβή της παρούσας πρόσκλησης. Η παρούσα πρόσκληση
δεν θεωρείται πρόταση του Μουσείου Ακρόπολης, αλλά ανακοίνωση
βουλήσεώς του.
4. Σύναψη της σύμβασης: η σύναψη γίνεται με την υπογραφή της
σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη.
5. Χώροι εστίασης και αναψυχής : οι χώροι του Μουσείου Ακρόπολης, στη
διαχείριση και λειτουργία των οποίων αφορά η παρούσα σύμβαση, οι
οποίοι είναι το αναψυκτήριο του ισογείου και το εστιατόριο του β΄
ορόφου του Μουσείου Ακρόπολης με την βεράντα, όπως
περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. Στο ίδιο Παράρτημα
αναφέρονται οι βοηθητικοί χώροι του Μουσείου, οι οποίοι θα
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των χώρων εστίασης
και στους οποίους ο παραχωρησιούχος αποκτά δικαίωμα πρόσβασης και
χρήσης, παράλληλα με το Μουσείο Ακρόπολης.
6. Εξοπλισμός : ο παραχωρούμενος από το Μουσείο Ακρόπολης
εξοπλισμός, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα 2.
7. Όργανο εποπτείας : η Επιτροπή Παρακολούθησης της λειτουργίας των
χώρων εστίασης, που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Μουσείου
Ακρόπολης, ή άλλο ειδικά συνιστώμενο από το Δ.Σ. προς το σκοπό
αυτό όργανο του Μουσείου Ακρόπολης.
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8. Φάκελος συμμετοχής: ο κατατιθέμενος από κάθε υποψήφιο
παραχωρησιούχο φάκελος στο Μουσείο Ακρόπολης, ο οποίος περιέχει
τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας.
9. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής : η διοικητική πράξη που εκδίδει
αρμοδίως το Μουσείο Ακρόπολης (άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3711/2008
και Α.Ν. 263/1968) προς απόδοση των παραχωρηθέντων χώρων σε
περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης.
10. Κανονισμός: ο Κανονισμός λειτουργίας εστιατορίου και αναψυκτηρίου
του Μουσείου Ακρόπολης, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 3,
διέπει την προκηρυσσόμενη σύμβαση και ισχύει παράλληλα με την
παρούσα Πρόσκληση κατά την φάση λειτουργίας της σύμβασης.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις και δικαιώματα του παραχωρησιούχου
1. Ο παραχωρησιούχος, που θα επιλεγεί, υποχρεούται να εκκινήσει άμεσα
την λειτουργία των ως άνω χώρων εστίασης με την ιδιότητα του καθ’
ενός, δηλαδή ως εστιατόριο και αναψυκτήριο αντίστοιχα, υπό τον
διακριτικό τίτλο (brandname), που θα υποδείξει το Μουσείο
Ακρόπολης, ρητώς αποκλειομένης της επωνυμίας και του τίτλου που ο
παραχωρησιούχος
χρησιμοποίησε
σε
άλλες
προηγούμενες
εκμεταλλεύσεις εστίασης που διατηρούσε ή διατηρεί.
2. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να αναλάβει την πλήρη και
αποδοτική λειτουργία των χώρων εστίασης, οι οποίοι είναι πλήρως
εξοπλισμένοι από το Μουσείο Ακρόπολης και λειτουργικοί για την
χρήση και εκμετάλλευση, που προορίζονται, να εφοδιάσει την
επιχείρησή του με τις νόμιμες άδειες λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και με όλες τις λοιπές και εκάστοτε
απαιτούμενες διοικητικές άδειες και πιστοποιήσεις (καθώς και να τις
ανανεώνει ή να τις επανεκδίδει, όταν απαιτείται) για την νόμιμη και
άρτια λειτουργία της δραστηριότητας, που αφορά η υπό σύναψη
σύμβαση, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις ανάγκες του
Μουσείου Ακρόπολης, να προσλάβει το αναγκαίο προσωπικό, το οποίο
θα πρέπει να είναι κατάλληλο και να διαθέτει τα κατά νόμον αναγκαία
πιστοποιητικά για την συγκεκριμένη απασχόληση, και εν γένει να
αναλάβει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τον επιχειρηματικό
κίνδυνο που προκύπτει από το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης.
3. Η πληρότητα και απόδοση της λειτουργίας των παραχωρούμενων
χώρων αξιολογείται από το Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης, το οποίο (με
ή χωρίς εισήγηση από το όργανο εποπτείας) έχει την αρμοδιότητα να
προβαίνει σε υποδείξεις προς τον παραχωρησιούχο για την
ορθολογικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των εν λόγω χώρων.
4. Ο παραχωρησιούχος δεν έχει δικαίωμα άλλης χρήσης των χώρων,
πέραν εκείνης που συνίσταται και αποβλέπει στην παροχή εστίασης στο
κοινό, που εισέρχεται στους χώρους του Μουσείου, ούτε δύναται να
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5.

6.

7.

8.

9.

παρέχει οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες προς το κοινό ή να ασκεί άλλη
επιχειρηματική ή εν γένει οικονομική ή μη κερδοσκοπική
δραστηριότητα στους χώρους του Μουσείου, χωρίς την προηγούμενη
άδεια του Μουσείου Ακρόπολης. Η φιλοξενία εκδηλώσεων ή
συνεστιάσεων
στους
παραχωρούμενους
χώρους,
οι
οποίες
συμφωνούνται δυνάμει συμβάσεων του παραχωρησιούχου με τρίτους,
υπόκεινται στην προηγούμενη άδεια του Μουσείου Ακρόπολης.
Απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο να διαφημίζει άμεσα ή έμμεσα
υπηρεσίες ή αγαθά (του ιδίου ή τρίτων), που δεν αποτελούν
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, κατά την παροχή των υπηρεσιών
του ή εν γένει εντός των χώρων του Μουσείου.
Απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο η οποιαδήποτε μεταβολή της
μορφής και εικόνας, τροποποίηση, σταθερή ή κινητή προσθήκη επί των
χώρων του Μουσείου, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Μουσείου.
Τυχόν γενόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες επί των χώρων του
Μουσείου δεν παρέχουν δικαίωμα αποζημίωσης του παραχωρησιούχου
κατά την λειτουργία της επιχείρησής του ή κατά την αποχώρησή του,
το δε Μουσείο έχει πάντοτε το δικαίωμα να αξιώσει από τον
παραχωρησιούχο την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα
κατάσταση χωρίς αποζημίωσή του.
Απαγορεύεται η ένταξη των χώρων του Μουσείου σε αλυσίδα
εστιατορίων ή η πρόσκαιρη ή η μόνιμη παραχώρηση των χώρων ή της
επιχείρησης σε τρίτον με ή χωρίς αντάλλαγμα περιλαμβανομένης και
της σύμβασης δικαιόχρησης.
Οι χώροι του Μουσείου, στους οποίους αφορά η παρούσα σύμβαση,
παραδίδονται κατά παράλληλη και όχι αποκλειστική χρήση στον
παραχωρησιούχο, ο οποίος έχει δικαίωμα κοινής (με το Μουσείο)
χρήσης τους και υπό τους όρους ασφάλειας, που το Μουσείο
Ακρόπολης προσδιορίζει μονομερώς. Η πρόσβαση στο Μουσείο, στο
αναψυκτήριο και στους βοηθητικούς χώρους του Μουσείου θα γίνεται
από τον παραχωρησιούχο, τους προστηθέντες του και τους εν γένει
ειδικά εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του υπό τον όρο της
απαρέγκλιτης τήρησης των κανόνων πρόσβασης και ασφαλείας που
διέπουν την γενικότερη λειτουργία του Μουσείου. Η εγκατάσταση της
επιχείρησης θα γίνει από τον παραχωρησιούχο χωρίς να υφίσταται
υποχρέωση προς τούτο του Μουσείου Ακρόπολης.
Ο υποψήφιος παραχωρησιούχος δικαιούται πριν υποβάλει προσφορά να
επισκεφθεί τους χώρους του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, τους
βοηθητικούς χώρους, τον εξοπλισμό τους, το Μουσείο και τον
περιβάλλοντα χώρο. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να επικοινωνήσει, με
επιμέλειά του, με το Μουσείο ώστε να καθορισθεί ημερομηνία
επίσκεψης. Ο μη έλεγχος των ανωτέρω χώρων και εξοπλισμού εκ
μέρους του παραχωρησιούχου με υπαιτιότητά του δεν τον απαλλάσσει
–εν όλω ή εν μέρει– από τις υποχρεώσεις, που θα αναλάβει με βάση
την υπό σύναψη σύμβαση και δεν δύναται να αντιτάξει ισχυρισμούς
περί πλάνης του για την πραγματική κατάσταση των υπό παραχώρηση
χώρων και των λοιπών χώρων του Μουσείου. Ο εξοπλισμός
περιγράφεται στο Παράρτημα 2, χωρίς η εκεί καταγραφή να είναι
αποκλειστική και δεν αποτελεί δεσμευτική δήλωση εκ μέρους του
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Μουσείου, με την έννοια ότι ενδέχεται έως την σύναψη της σύμβασης
να μεταβληθεί, αφού συγκεκριμένα είδη αναλίσκονται κατά την χρήση
τους. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης ο ακριβής αριθμός των ειδών
εξοπλισμού κατά το χρονικό εκείνο σημείο, θα καταγραφεί σε
πρωτόκολλο παράδοσης κατά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.
10. Μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και του πρωτοκόλλου
καταγραφής και παράδοσης του εξοπλισμού η ευθύνη ασφαλούς
λειτουργίας, φύλαξης, τακτικής ή έκτακτης συντήρησης, και
αποκατάστασης βλαβών (που προκύπτουν κατά την λειτουργία της
επιχείρησης του παραχωρησιούχου) του εξοπλισμού και των υπό
παραχώρηση χώρων ή επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης του εξοπλισμού
βαρύνει τον παραχωρησιούχο. Σε περίπτωση αντικατάστασης
εξοπλισμού με άλλον, ο νέος εξοπλισμός δηλώνεται στο Μουσείο
Ακρόπολης και παραδίδεται σε αυτό κατά την λήξη της σύμβασης.
11. Ο υποψήφιος παραχωρησιούχος με την παραλαβή της παρούσας
πρόσκλησης λαμβάνει γνώση και αποδέχεται όλους τους όρους της και
παραιτείται από το δικαίωμα αμφισβήτησης του κύρους τους σε
περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν.
12. Κάθε προσφορά (και ασφαλώς και το προσφερόμενο μηνιαίο ποσοστό
απόδοσης στο Μουσείο Ακρόπολης) νοείται ότι αφορά στην λειτουργία
και εκμετάλλευση αμφότερων των χώρων εστίασης, δηλαδή στο
εστιατόριο και το αναψυκτήριο.
13. Ο υποψήφιος παραχωρησιούχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει μείωση
του μηνιαίου ποσοστού απόδοσης για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και σε
περίπτωση απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών λειτουργίας του
Μουσείου ή της επισκεψιμότητάς του.
14. προ της υπογραφής της σύμβασης ο παραχωρησιούχος καλείται και
καταθέτει τα δικαιολογητικά στοιχεία του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007.
15. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο παραχωρησιούχος πριν την
υπογραφή της σύμβασης καταθέτει στο Μουσείο εγγυητική επιστολή
Τραπέζης ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ (σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος 4). Η εγγυητική επιστολή έχει διάρκεια
όση και η σύμβαση και σε περίπτωση, που λάβει χώρα παράταση θα
ανανεωθεί για ίσο χρόνο, μετά από σχετική ειδοποίηση του Μουσείου
Ακρόπολης, ειδάλλως δεν θα εκτελεσθεί η τυχόν απόφαση παράτασης
της σύμβασης και η σύμβαση θεωρείται ότι δεν παρατάθηκε
(διαλυτικός όρος). Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει με απόφαση του
Δ.Σ. του Μουσείου σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των συμβατικών
και νόμιμων υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου γύρω από την
εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης και της τήρησης των κειμένων
διατάξεων για την λειτουργία του Μουσείου και των χώρων εστίασης.
Σε περίπτωση μη κατάπτωσης, η εγγυητική επιστολή αποδίδεται στον
παραχωρησιούχο με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης κατά την λήξη
της σύμβασης και εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε
εκκρεμής υποχρέωση του παραχωρησιούχου από την εκτέλεση και εν
γένει λειτουργία της σύμβασης είτε προς το Μουσείο είτε προς τρίτους
(π.χ. δημόσιες αρχές), οι οποίοι έχουν κατά νόμον δικαίωμα εκτέλεσης
σε βάρος του Μουσείου λόγω των εκκρεμοτήτων, τις οποίες κατέλιπε ο
παραχωρησιούχος.
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Άρθρο 4
Δικαιώματα εποπτείας και ελέγχου του Μουσείου Ακρόπολης
1. Η στρατηγική ανάπτυξης των χώρων, η παρουσίαση, διαμόρφωση και η
αισθητική προσέγγιση τους, η διαμόρφωση και τροποποίηση του
καταλόγου των παρεχομένων στο κοινό εδεσμάτων και ποτών, η
ποιότητα των πωλουμένων εδεσμάτων και ποτών, η τιμολογιακή
πολιτική έναντι του κοινού, η τήρηση των όρων ασφαλείας (π.χ.
κανόνες πυρασφάλειας, σχέδιο εκκένωσης) και κάθε άλλο ζήτημα
σχετικά
με
την
λειτουργία,
διαμόρφωση,
ασφάλεια
των
παραχωρουμένων χώρων δεν αποτελεί αποκλειστικό και ελεύθερο
επιχειρηματικό δικαίωμα του παραχωρησιούχου, αλλά υπόκειται στην
προηγούμενη έγκριση του οργάνου εποπτείας, και σε περίπτωση
αντίθετων (εν όλω ή εν μέρει) υποδείξεών του ο παραχωρησιούχος
είναι υποχρεωμένος να τις ακολουθεί, θεωρούμενος ειδάλλως ότι δεν
πραγματοποιεί καλή χρήση των χώρων, στους οποίους αφορά η
παρούσα σύμβαση παραχώρησης.
2. Το Μουσείο Ακρόπολης τηρεί, φυλάσσει και ελέγχει το υπάρχον για το
κοινό του αναψυκτηρίου και εστιατορίου «κυτίο παραπόνων», εκτιμά
το περιεχόμενο των τυχόν παραπόνων και προβαίνει σε ανάλογες
υποδείξεις ή μέτρα προς τον παραχωρησιούχο.
3. Η αναπαραγωγή, προβολή και εν γένει παρουσίαση εικόνας και ήχου,
είτε πρόκειται για έργα τέχνης είτε όχι, εντός των παραχωρούμενων
χώρων του Μουσείου Ακρόπολης με οποιοδήποτε υλικό φορέα ή
τεχνικό μέσο (π.χ. η αναπαραγωγή μουσικής, η προβολή ή παρουσίαση
εικόνων, η παρουσίαση έργων πλαστικών ή ψηφιακών τεχνών), ακόμα
και εάν δεν συνιστά ή δεν επιφέρει μεταβολή επί των χώρων του
Μουσείου, υπόκειται σε προηγούμενη άδεια του οργάνου εποπτείας, το
οποίο έχει την αρμοδιότητα παρεμβάσεων και υποδείξεων επί της
ουσίας καθώς και απαγορεύσεων προς τον παραχωρησιούχο.
4. Λόγω της λειτουργίας των χώρων εστίασης και αναψυχής εντός του
χώρου του Μουσείου και της αδιάσπαστης (χωρικά και λειτουργικά)
συνοχής τους προς τους λοιπούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης και
τις λοιπές υπηρεσίες, τις οποίες το Μουσείο παρέχει προς το κοινό, το
Μουσείο Ακρόπολης, δια των αρμοδίων οργάνων του, έχει και ασκεί
την αρμοδιότητα να εποπτεύει την παρουσία και συμπεριφορά των
υπαλλήλων του παραχωρησιούχου εντός των χώρων του Μουσείου,
την τήρηση εκ μέρους του παραχωρησιούχου (και των υπαλλήλων,
προστηθέντων και εν γένει συνεργατών του) των επιπέδων ασφάλειας,
υγιεινής και ποιότητας υπηρεσιών του κατά το στάδιο εκτέλεσης της
υπό σύναψη σύμβασης τόσο σε σχέση με το συμβαλλόμενο Μουσείο
όσο και σε σχέση με τους τρίτους, οι οποίοι έρχονται σε οποιαδήποτε
συναλλακτική επαφή ή συναλλαγή με το προσωπικό και τους λοιπούς
προστηθέντες του παραχωρησιούχου.
5. Η τυχόν μη έγκαιρη άσκηση των αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων του
Μουσείου δεν αποτελεί σιωπηρή παραίτηση του από αυτές ή αποδοχή
παράνομων ή αντισυμβατικών πράξεων ή παραλείψεων του
παραχωρησιούχου.
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6. το όργανο εποπτείας, ασκεί, παράλληλα με τα λοιπά όργανα του
Μουσείου, τις αρμοδιότητες ελέγχου της προσήκουσας συμμόρφωσης
του παραχωρησιούχου στην παρούσα σύμβαση και ο παραχωρησιούχος
είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται στις αποφάσεις της.
7. τα πωλούμενα είδη και οι τιμές πώλησής τους υπόκεινται στον έλεγχο
του Μουσείου. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να διαμορφώσει και να
προτείνει στο Μουσείο κατά την έναρξη λειτουργίας του ενδεικτικό
κατάλογο ειδών (διαφορετικό για το εστιατόριο και για το
αναψυκτήριο) και να προβεί στην τιμολόγησή τους αφού λάβει υπ’ όψιν
του τους όρους λειτουργίας (Παράρτημα 3). Η πρόταση για τα είδη και
τις τιμές εγκρίνεται ή τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Μουσείου, μετά από εισήγηση του οργάνου εποπτείας. Ο
παραχωρησιούχος μπορεί να θέτει ειδικές τιμές σε ομάδες πιάτων
(μενού) ή να ορίζει ειδικές εκπτώσεις για κατηγορίες κοινού, για
ορισμένες χρονικές περιόδους, εφ’ όσον οι συγκεκριμένες έκτακτες
τιμολογήσεις περιληφθούν στους τιμοκαταλόγους ή παραρτήματα
αυτών.

Άρθρο 5
Διάρκεια σύμβασης
1. Η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου και έχει διάρκεια τριών (3) ετών
από την ημερομηνία σύναψής της με δυνατότητα παράτασης της έως
ακόμη ένα (1) έτος μετά από απόφαση του Δ.Σ. Μουσείου, η οποία
λαμβάνεται κατ’ ενάσκηση της διακριτικής του ευχέρειας.
2. Ταυτόχρονα με την σύναψη της σύμβασης συντάσσεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη και πρακτικό εγκατάστασης του παραχωρησιούχου
και πρακτικό καταγραφής και παράδοσης του παραχωρούμενου
εξοπλισμού.
3. Σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της διάρκειας της σύμβασης δεν
νοείται. Κατά την λήξη της σύμβασης ο παραχωρησιούχος οφείλει να
παραδώσει ελεύθερους όλους τους χώρους, που του παραχωρήθηκαν,
αναλαμβάνοντας τον εξοπλισμό του που εισέφερε στο Μουσείο,
επιστρέφοντας τον εξοπλισμό, που παρέλαβε από το Μουσείο (και στην
κατάσταση, που του παραδόθηκε) ή τον εξοπλισμό, τον οποίο
αντικατέστησε λόγω βλάβης του αρχικά παραδοθέντος κατά την
λειτουργία της επιχείρησής του. Για τη βεβαίωση των ανωτέρω
λαμβάνει χώρα απογραφή και υπογραφή σχετικού πρακτικού.
4. Σε περίπτωση παράνομης και αντισυμβατικής παραμονής και μη
απόδοσης των χώρων του Μουσείου εκ μέρους του παραχωρησιούχου
συντάσσεται εις βάρος του πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, το οποίο
εκτελείται με την συνδρομή κάθε αρμόδιας δημόσιας αρχής.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης
παραχώρησης σε περίπτωση παράβασης ή ελλιπούς συμμόρφωσης εκ
μέρους του παραχωρησιούχου κάθε υποχρεώσεώς του, η οποία
προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία ή από τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης και των παραρτημάτων της και των υποδείξεων του
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οργάνου εποπτείας. Προ της καταγγελίας της σύμβασης δίδεται από το
Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης στον παραχωρησιούχο δικαίωμα
προηγούμενης ακρόασης, ενώ το Δ.Σ. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια
αντί της καταγγελίας να τάξει εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης στον
παραχωρησιούχο προ της καταγγελίας.
Άρθρο 6
Αντάλλαγμα παραχωρησιούχου – Περιεχόμενο οικονομικής
προσφοράς
1. Το αντάλλαγμα του παραχωρησιούχου προκύπτει από τα έσοδα της
εκμετάλλευσης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου. Από το ανωτέρω
αντάλλαγμα μέρος των εσόδων αποδίδεται κάθε μήνα στο Μουσείο
Ακρόπολης υπό την μορφή ενιαίου ποσοστού απόδοσης. Ο υποψήφιος
παραχωρησιούχος προτείνει
με την προσφορά του ποσοστό μηνιαίας
απόδοσης όχι κατώτερο από είκοσι πέντε (25) % υπολογιζομένου επί του
γινόμενου κατά τον προηγούμενο μήνα ακαθάριστου μηναίου κύκλου
εργασιών (αφού αφαιρεθεί ο Φ.Π.Α.), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..
2. Εφ’ όσον ανατεθεί η σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών το ανωτέρω
μηνιαίο ποσοστό απόδοσης είναι κομίσιμο στο Μουσείο Ακρόπολης και θα
καταβάλλεται εντός των δέκα (10) πρώτων εργασίμων ημερών του επόμενου
μήνα, από την λήξη εκείνου στον οποίο αφορά το ποσοστό ή το ποσό με
κατάθεση τραπεζικής επιταγής ή κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό
λογαριασμό του Μουσείου Ακρόπολης.
3. Το όργανο εποπτείας δικαιούται να διενεργεί έλεγχο στα οικονομικά
στοιχεία του παραχωρησιούχου για τη διαπίστωση του αληθούς κύκλου
εργασιών του παραχωρησιούχου, ο οποίος υποχρεούται να της προσκομίζει
κάθε στοιχείο, που το όργανο εποπτείας κρίνει ότι συμβάλει στην διαμόρφωση
εικόνας του κύκλου εργασιών (π.χ. περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., οικονομικές
καταστάσεις, βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ κ.λπ.).
4. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ανταλλάγματος
διενεργείται εκτέλεση προς αναγκαστική είσπραξη του εσόδου κατά τις
κείμενες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974).
Άρθρο 7
Προϋποθέσεις συμμετοχής –Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής
1. Ο υποψήφιος παραχωρησιούχος υποχρεούται στον φάκελο συμμετοχής
του να καταθέσει συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη (με θεώρηση
γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος) και σφραγισμένη την
αίτηση συμμετοχής κατά το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 και
επιπλέον:
Α. να αποδείξει ότι έχει εμπειρία σε λειτουργία αντίστοιχων εστιατορίων
(παρασκευαζόμενου φρέσκου φαγητού σε καθημένους) χωρητικότητας
τουλάχιστον 200 ατόμων και που έτυχαν απήχησης από το κοινό.
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Β. να αποδείξει ότι έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ικανότητα και
πηγές χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου μέσα από προσκομιζόμενα
οικονομικά στοιχεία.
Γ. να αποδείξει ότι έχει θετικά οικονομικά αποτελέσματα (μέσο όρο
τελευταίας τριετίας) μέσα από προσκομιζόμενα οικονομικά στοιχεία.
Δ. να αποδείξει ότι έχει τεχνογνωσία, οργάνωση και υφιστάμενες υποδομές
για το συγκεκριμένο είδος επιχείρησης, όπως παρουσιάζεται μέσα από
συνοπτική έκθεση για τις νυν λειτουργούσες επιχειρήσεις του.
Ε. να αποδείξει ότι έχει αξιόλογο επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης και
λειτουργίας των χώρων εστίασης, που θα καταθέσει στο Μουσείο.
Στ. να αποδείξει ότι έχει στη διάθεσή του την συνεργασία αναγνωρισμένου
chef (επιμέλεια μενού).
Ζ. να καταθέσει α) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα
για τη διαχείριση της ποιότητας σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO
9001:2000 ή ισοδύναμο, και σε ισχύ έως την ημερομηνία κατάθεσης του
φακέλου συμμετοχής, β) πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα
για τη Διαχείριση της Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο, και
σε ισχύ έως την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου συμμετοχής. Τα
παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι στο θεματικό πεδίο των Υπηρεσιών
Εστίασης και της Προετοιμασίας, παρασκευής, διανομής γευμάτων. Τα
πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς
πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα
∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation - EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Η. να καταθέσει αντίγραφο Άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος – παρασκευαστηρίου και εστιατορίου, συνεχούς λειτουργίας
την τελευταία πενταετία, στο όνομα του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού
προσώπου
Θ. να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, που αναφέρει τον αριθμό του κατ'
έτος εργατοϋπαλληλικού δυναμικού και στελεχών της επιχείρησης ή των
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που έχει λειτουργήσει ή λειτουργεί
κατά την τελευταία πενταετία (2010-2014).
Ι. να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, που αναφέρει όλες τις επιχειρήσεις
υγειονομικού ενδιαφέροντος (α) είδος εκμετάλλευσης π.χ. εστιατόριο,
παρασκευαστήριο, cetering, β) διεύθυνση εκμετάλλευσης, γ) χρονικό
διάστημα λειτουργίας) που έχει λειτουργήσει ή λειτουργεί κατά την τελευταία
πενταετία (2010-2014).
ΙΑ. να καταθέσει αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας και φορολογικής
ενημερότητας επ' ονόματί του.
ΙΒ. να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής από πιστωτικό ίδρυμα
ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την συμμετοχή του στην παρούσα
πρόσκληση ενδιαφέροντος «Για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης

υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής
(αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης» του Μουσείου
Ακρόπολης σε πρώτη ζήτηση του Μουσείου Ακρόπολης με ισχύ 60 ημέρες από
τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών κατά το συνημμένο
υπόδειγμα.
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2. Οι παραπάνω προϋποθέσεις κρίνονται ως προς τη συνδρομή τους
μετά την αποσφράγιση των προσφορών με ειδικά λαμβανόμενη απόφασή του
Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
του Διαγωνισμού. Στον φάκελο συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά. Οικονομική προσφορά θα υποβληθεί μετά από ειδική πρόσκληση
και μόνο από όσους διαγωνιζόμενους κριθεί ο φάκελος συμμετοχής τους
παραδεκτός από το Δ.Σ.
Άρθρο 8
Κριτήριο ανάθεσης
Παραχωρησιούχος αναδεικνύεται με απόφαση του Δ.Σ. ο υποψήφιος ο οποίος
υποβάλει την υψηλότερη οικονομική προσφορά μηνιαίου ποσοστού απόδοσης
κατά το άρθρο 6 της παρούσας πρόσκλησης.
Άρθρο 9
Προθεσμία κατάθεσης φακέλων συμμετοχής – Διαδικασία
αποσφράγισης – αξιολόγησης
1. Οι φάκελοι συμμετοχής (με τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της
παρούσας) κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που αναγράφει την
ένδειξη : «Φάκελος Συμμετοχής για την Πρόσκληση Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος του Μουσείου Ακρόπολης για την σύναψη σύμβασης
παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων
εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου
Ακρόπολης».

2. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των φακέλων συμμετοχής είναι η
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12.00 μεσημβρινή. Οι φάκελοι
κατατίθενται ή ταχυδρομούνται και πρέπει να παραδοθούν μέχρι την ανωτέρω
ημερομηνία και ώρα στο Πρωτόκολλο του Μουσείου Ακρόπολης, στη
διεύθυνση «Μουσείο Ακρόπολης - Κτίριο Διοίκησης (Weiler), οδός Διονυσίου
Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα, Ελλάδα», τηλ. 2109000958 (Υπ όψιν κ.
Άννας Προβατάρη, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Προμηθειών), fax 2109241107 (Υπ' όψιν κ. Άννας Προβατάρη).
3. Αναθέτουσα αρχή είναι το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης», το οποίο ιδρύθηκε με τον
Ν.3711/2008, εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δραστηριοποιείται
στο χώρου του πολιτισμού.
4. Η αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής γίνεται σε μία συνεδρίαση
από Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ειδικά
συνιστώμενη με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εισηγείται σχετικώς προς το Δ.Σ.
επί του παραδεκτού των φακέλων.
5. Αφού κριθεί το παραδεκτό των φακέλων το Δ.Σ. καλεί τους
διαγωνιζόμενους, των οποίων οι φάκελοι κρίθηκαν παραδεκτοί να υποβάλουν,
οικονομική προσφορά κατά το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα και
εντός προθεσμίας, που ορίζει με την ειδική πρόσκληση. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο
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για την τελική κρίση επί των οικονομικών προσφορών επί των οποίων
εισηγείται η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. θα ανακοινώσει
εγγράφως την κατακύρωση στον ανάδοχο, καλώντας τον α) να προσέλθει να
υπογράψει τη σύμβαση και β) να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά α)
απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου για τον Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας/εταιρειών ή ιδιώτη
ανάδοχο, β) πιστοποιητικά έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, κοινή εκκαθάριση, ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/90, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης
ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινή
εκκαθάριση, ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/90, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικού συμβιβασμού, συνδιαλλαγής ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ)
Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου, δ) ισχύον
πιστοποιητικό καταστατικών μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. και υπεύθυνη δήλωση
του αναδόχου ότι ο ανάδοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν έχει υποπέσει
σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και ε) την προβλεπόμενη εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης).
6. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει την
παρούσα διαδικασία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, αιτιολογώντας τη σχετική
απόφασή του, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία
επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της
διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός
υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση
των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν
υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με τις υπό παραχώρηση υπηρεσίες. Σε
περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες σ’ αυτή δεν θα έχουν
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να
αποφασίσει την ματαίωση της διαδικασίας και να προσφύγει στη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα
κατακύρωσης του αποτελέσματος της διαδικασίας για μέρος των υπό
παραχώρηση υπηρεσιών, όχι όμως λιγότερο του 50%.
Άρθρο 10
Παραρτήματα
Επισυνάπτονται στην παρούσα τα παρακάτω παραρτήματα τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ
Το αναψυκτήριο του Μουσείου βρίσκεται στο επίπεδο (+0) που είναι ο ισόγειος
χώρος εισόδου του Μουσείου. Ο χώρος εξυπηρέτησης του κοινού του αναψυκτηρίου έχει
εμβαδόν περίπου 100 m² όπου χωροθετούνται 12 τετράγωνα τραπέζια με 48 καθίσματα.
Επισημαίνεται ότι τα τραπεζοκαθίσματα είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ADORNO,
Ισπανικής προέλευσης εταιρείας STUA.
Επίσης υπάρχει σταθερός πάγκος εξυπηρέτησης κοινού μήκους περίπου 3,85 m. Ο
εξοπλισμός του πάγκου αναγράφεται στο παράρτημα 2.
Ο χώρος εξυπηρέτησης του κοινού επικοινωνεί άμεσα με τους χώρους του
παρασκευαστήριου του αναψυκτήριου που είναι συνολικού εμβαδού περίπου 92 m²
- Παρασκευαστήριο bar
- Πλυντήριο πιάτων
- Κρύα κουζίνα
- Αποθήκη ζαχαροπλαστείου
- Ζαχαροπλαστείο
Η αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που βρίσκεται εγκατεστημένος και σε λειτουργία σε
κάθε χώρο του παρασκευαστήριου αναγράφεται στο παράρτημα 2.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
Το εστιατόριο του Μουσείου βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτηρίου και αποτελείται
από τον εσωτερικό χώρο εξυπηρέτησης κοινού εμβαδού περίπου 650 m², τους χώρους του
παρασκευαστηρίου – κουζίνας εμβαδού περίπου 160 m² και του στεγασμένου εξωτερικού
χώρου (βεράντα) εξυπηρέτησης κοινού 170 m² περίπου.
Τα τραπεζοκαθίσματα είναι χωροθετήμενα ως ακολούθως :
Εσωτερικός χώρος εξυπηρέτησης κοινού :
- 114 τετράγωνα τραπέζια
- 9 ροτόντες
- 244 καθίσματα
Εξωτερικός χώρος (βεράντα ) :
- 22 τετράγωνα τραπέζια
- 77 καθίσματα
Επισημαίνεται ότι τα τραπεζοκαθίσματα είναι της προμηθεύτριας εταιρείας ADORNO,
Ισπανικής προέλευσης εταιρείας STUA.
Ο εσωτερικός χώρος εξυπηρέτησης κοινού διαθέτει και είναι σε λειτουργία πάγκο
μήκους 6,65 m² περίπου και φέρει εξοπλισμό ο οποίος αναγράφεται στο παράρτημα 2.
Ο χώρος εξυπηρέτησης του κοινού επικοινωνεί άμεσα με τους χώρους του
παρασκευαστηρίου – κουζίνας του εστιατορίου του οποίου το συνολικό εμβαδόν είναι περίπου
160 m² και αποτελείται από τους παρακάτω χώρους :
-

προθάλαμος - διάδρομος
πλυντήριο πιάτων
ζεστή κουζίνα
κρύα κουζίνα –buffet
λάντζα σκευών
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Η αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού σε κάθε ένα από τους παραπάνω χώρους δίδεται στο
Παράρτημα 2.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Για τη λειτουργία του αναψυκτηρίου και του εστιατορίου διατίθενται επιπλέον χώροι
αποθήκευσης και υποστήριξης της λειτουργίας, οι οποίοι βρίσκονται στα επίπεδα –2, -1,
συνολικού εμβαδού περίπου 475 m².
Για τους χώρους αυτούς ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη ότι κατά περίπτωση δεν θα
έχει την αποκλειστική διαχείριση των χώρων αυτών καθώς είναι πιθανή η άμεση ή η μέλλουσα
χρήση τους συνδυαστικά με το Μουσείο.

Γ1. Χώροι Αποθήκευσης Επίπεδο (-1)
Οι χώροι αποθήκευσης βρίσκονται στο 1ο Υπόγειο (Επίπεδο –1) και το συνολικό εμβαδόν
τους είναι 410 περίπου τ.μ..
ΧΩΡΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΚΕΥΩΝ
ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Γ2. Χώροι Υποστήριξης Επίπεδο (-2)
Οι χώροι υποστήριξης βρίσκονται στο 2ο Υπόγειο (Επίπεδο –2) και το συνολικό εμβαδόν
τους είναι περίπου 65 τ.μ.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΡΟΠΛΥΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Οι χώροι παραλαβής και ψυγείου απορριμμάτων δεν ανήκουν στην αποκλειστική χρήση
του παραχωρησιούχου αλλά τελούν υπό καθεστώς κοινής χρήσης με το Μουσείο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Α. ΕΠΙΠΕΔΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (+2)
Α1 OFFICE ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
Α.1.1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ/Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 X 700 X 850 χιλ. Διαθέτει
βρύση και σιφόνι. Φέρει λεκάνη διαστάσεων 400 Χ 400 Χ 250 χιλ.
Α.1.2 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ, ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ /
Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Διαθέτει
βρύση και σιφόνι. Φέρει λεκάνη διαστάσεων 400 Χ 400 Χ 250 χιλ. Φέρει ψύκτη
χωρητικότητας 100 ποτηριών.
Α.1.3 ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος ICP 111VA. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 703 Χ 620
Χ 1755 χιλ. και φέρει γυάλινη πόρτα.
Α.1.4 ΘΕΡΜΟΕΡΜΑΡΙΟ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1200 Χ 700 Χ 900 χιλ. Ισχύος 2,4
KW / 200V. Φέρει συρόμενες πόρτες διπλών τοιχωμάτων με μόνωση ενδιάμεσα και
χωρίς αυλάκι στο κάτω μέρος.
Α.1.5 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΑΦΙ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / Τεμάχιο: 1
Εξωτερικές διαστάσεις 1200 Χ 300 Χ 500 χιλ. Ανοξείδωτη κατασκευή με θερμαντικές
αντιστάσεις στο κάτω μέρος.
Α.1.6 ΚΑΡΟΤΣΙ DEBARASSAGE / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος CPM 093. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 995 Χ 695 Χ
975 χιλ. Με τρία ράφια διαστάσεων 900 Χ 600 χιλ. Είναι κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα.
Α.1.7 ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΘΑΡΩΝ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1400 Χ 600 Χ 1700 χιλ. Με συρόμενες πόρτες.
Με επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 χιλ.
Α.1.8 ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΨΩΜΙΟΥ / Τεμάχιο: 1
Του γαλλικού οίκου DITO SAMA, τύπος CPX. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 370 Χ 472 Χ
847 χιλ. ύψος. Έχει απόδοση 7000/14000 φέτες την ώρα.
Α.1.9 ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΛΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / Τεμάχιo: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1440 Χ 825 Χ 2095 χιλ. Φέρει δύο μεγάλες
πόρτες. Με μηχάνημα ισχύος ½ HP /220V. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI
304. Οι πόρτες είναι διπλών τοιχωμάτων.
Α.1.10 ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ 4 ΕΣΤΙΩΝ / Τεμάχιο: 1
Του Ιταλικού οίκου ZANUSSI, σειρά Ν900, τύπος NCE800. Έχει εξωτερικές
διαστάσεις 800 Χ 900 Χ 250 χιλ. Στο επάνω μέρος φέρει 4 τετράγωνες εστίες
υδατοστεγείς, ισχύος 4 kw η κάθε μία. Η συσκευή είναι εξολοκλήρου από ανοξείδωτο
χάλυβα 304 AISI.
Α.1.11 ΒΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗ – ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ / Τεμάχιο: 1
Του Ιταλικού οίκου ZANUSSI, σειρά Ν900, τύπος VA800 + δύο πόρτες + δυο
θερμαντικά + ένα κεντρικό σύστημα οδηγών GN 1/1 + δύο οδηγοί ντουλαπιών GN
1/1. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 800 Χ 900 Χ 600 χιλ. Από ανοξείδωτο χάλυβα 304
AISI.
Α2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΙΚΩΝ
Α.2.1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΡΑΦΙ ΚΑΝΙΣΤΡΩΝ / Τεμάχιο: 1
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Α.2.2
Α.2.3
Α.2.4
Α.2.5

Α.2.6
Α.2.7

Α.2.8
Α.2.9

Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1900 Χ 800 Χ 850 / 550 χιλ.
ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ / Τεμάχια: 2
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος CPC051. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 515 Χ 515 Χ
187 χιλ. Φέρει ένα ράφι διαστάσεων 500 Χ 500.
ΛΑΝΤΖΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος BHSPW 121 RL. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1200
Χ 738,5 Χ 1210 χιλ.
ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος DC. Ειδική μπαταρία καταιωνισμού, ζεστού &
κρύου νερού, η οποία τοποθετείται πάνω στη λάντζα.
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος LS14EA. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 668 Χ 756 Χ
1507 χιλ. Έχει απόδοση 1180 μεγάλα πιάτα ωριαίος (65 καλάθια / ωριαίος). Το
πλυντήριο έχει 4 προγράμματα και φέρει ενσωματωμένο boiler νερού 12 λίτρων. Το
πλυντήριο είναι διπλών τοιχωμάτων για μείωση θορύβου λειτουργίας.
ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΞΟΔΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος BHSLU12. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1200 Χ 600
Χ 910 χιλ.
ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΑΤΩΝ / Τεμάχια: 2
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος SPP/2. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 880 Χ 840 Χ
835 χιλ. Φέρει επικλινή επιφάνεια και στις δύο πλευρές με συνολικά τέσσερα
ρυθμιζόμενα χωρίσματα στις οποίες τοποθετούνται 6 σειρές πιάτων σε στήλες.
ΤΡΑΠΕΖΟΕΡΜΑΡΙΟ / Τεμάχια: 2
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1200 Χ 700 Χ 850 χιλ. Με
επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα και συρόμενες πόρτες.
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ / Τεμάχια: 2
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1100 Χ 340 Χ 700 χιλ. Κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα, με συρόμενα κρύσταλλα και δύο ρυθμιζόμενα ράφια

Α3 ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Α.3.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΠΛΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 4000 Χ 2200 Χ 500 χιλ. Ο απορροφητήρας
συνοδεύεται από ανοξείδωτα καναλωτά φίλτρα τα οποία είναι πλενόμενα.
Σύστημα ελέγχου πλύσης με χρονοδιακόπτη και σύστημα ανάμιξης νερού με
απορρυπαντικό, τεμάχιο 1.
Σύστημα πυρόσβεσης αποτελούμενο από δύο φιάλες wet chemical 3.75 gal., τεμάχιο
1.
Α.3.2 ΚΟΥΖΙΝΑ 4 ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ / Τεμάχια: 2
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI σειρά Ν900, τύπος NCFE800. Έχει εξωτερικές
διαστάσεις 800 Χ 900 Χ 850 χιλ.
Α.3.3 ΔΙΠΛΗ ΦΡΙΤΕΖΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI σειρά Ν900 τύπος NFRE 820. Έχει εξωτερικές διαστάσεις
800 Χ 900 Χ 900 χιλ. Φέρει διάταξη προστασίας από την υπερθέρμανση του λαδιού
στους κάδους.
Α.3.4 ΦΡΙΤΕΖΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI σειρά Ν900 τύπος NFRE 420. Έχει εξωτερικές διαστάσεις
400 Χ 900 Χ 850 χιλ. Φέρει διάταξη προστασίας από την υπερθέρμανση του λαδιού
στους κάδους.
Α.3.5 ΔΙΠΛΗ ΣΧΑΡΑ (GRILL) ΕΨΗΣΕΩΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ / Τεμάχιο: 2
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος NGE800. Έχει εξωτερικές διατάσεις 800 Χ 900 Χ
850 χιλ.
Α.3.6 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Διαθέτει
βρύση και σιφόνι.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / Τεμάχιο: 1
FRANKE, τύπος GK S35F
Α.3.7 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ / Τεμάχιο: 1
Του οίκου MORRIS τύπος Α6023MW. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 305 Χ 508 Χ 420 χιλ.
Χωρητικότητας 23 λίτρων.
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Α.3.8

ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ / Τεμάχιο: 1
Του ιταλικού οίκου ZANUSSI, τύπος LM55. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 500 Χ 500 Χ
340 χιλ.
Α.3.9 STAND ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 600 Χ 600 Χ 1000 χιλ.
Α.3.10 ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ / Τεμάχιο: 1
Του ιταλικού οίκου ZANUSSI, τύπος FCS 06 1E4. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 860 Χ
756 Χ 710 χιλ.. Μαγειρεύει με ατμό, με κυκλοφορία ζεστού αέρα ή με συνδυασμό και
των δύο.
Α.3.11 ΒΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ / Τεμάχιο: 1
Του ιταλικού οίκου ZANUSSI, τύπος 922101.
Α.3.12 ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΣΗΣ ΦΟΥΡΝΟΥ / Τεμάχιο: 1
Του ιταλικού οίκου ZANUSSI, τύπος 922105.
Α.3.13 ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΝΟ – ΚΑΤΑΨΥΞΗ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 720 Χ 825 Χ 2095 χιλ. Φέρει μια μεγάλη πόρτα.
Με μηχανή ισχύος ¾ ΗΡ / 220V. Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με υγειονομικές
γωνίες. Οι πόρτες είναι εναλλάξιμες. Η πόρτα είναι διπλών τοιχωμάτων, το κάσωμα
των θυρών της κατάψυξης θερμαίνεται με αντίσταση 12V για να μην συσσωρεύεται
πάγος κατά το άνοιγμα της πόρτας.
Α.3.14 ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΝΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 720 Χ 825 Χ 2095 χιλ. Φέρει μια μεγάλη πόρτα.
Οι πόρτες είναι εναλλάξιμες, η πόρτα είναι διπλών τοιχωμάτων.
Α.3.15 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ / Τεμάχιο: 1
Του οίκου SIRMAN τύπος STER. Διαστάσεων 400 Χ 135 Χ 395 χιλ. Εξολοκλήρου
ανοξείδωτο.
Α.3.16 ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ / Τεμάχιο: 1
Του οίκου Bron Coucke τύπος 550 Ε . Διαστάσεων 180 Χ 80 Χ 610 χιλ.
Α.3.17 ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΝΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 720 Χ 825 Χ 2095 χιλ. Φέρει μια μεγάλη πόρτα.
Οι πόρτες είναι εναλλάξιμες, η πόρτα είναι διπλών τοιχωμάτων.
Α4 ΛΑΝΤΖΑ ΣΚΕΥΩΝ
Α.4.1

Α.4.2
Α.4.3
Α.4.4

ΛΑΝΤΖΑ ΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΗ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1800 Χ 700 Χ 850 χιλ. Φέρει 2
λεκάνες. Η μία είναι 500 Χ 500 Χ 350 χιλ. και η άλλη 960 Χ 510 Χ 350 χιλ. Διαθέτει
βρύση και σιφόνι.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / Τεμάχιο: 1
FRANKE, τύπος GK S35F. Διαθέτει ρουξούνι μήκους 350 χιλ.
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή τύπος ΚΑ407. Έχει διάμετρο 400 χιλ. και ύψος 700 χιλ.
ΟΜΑΔΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ
ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ / Τεμάχιο: 1
Τύπος WSS 106455 διαστάσεων 1060 Χ Χ455 Χ 1800 χιλ. ύψος. Εξ ολοκλήρου από
ανοξείδωτο χάλυβα, με τέσσερα ράφια τύπου σχάρας.

Α5 ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ – BUFFET
Α.5.1

Α.5.2

Α.5.3

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ / Τεμάχια: 2
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1345 Χ 700 Χ 860 χιλ. Με δύο πόρτες και
μηχάνημα ισχύος ¼ HP /220V. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Οι
πόρτες είναι διπλών τοιχωμάτων, φέρει οδηγούς GASTRONORM.
ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΛΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / Τεμάχια: 2
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1440 Χ 825 Χ 2095 χιλ. Φέρει δύο μεγάλες
πόρτες. Με μηχάνημα ισχύος ½ HP /220V. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI
304. Οι πόρτες είναι διπλών τοιχωμάτων.
ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΡΑΦΙ / Τεμάχιο: 1
16

Α.5.4
Α.5.5

Α.5.6
Α.5.7
Α.5.8

Α.5.9

Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Φέρει δύο λεκάνες
διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 300 χιλ. Διαθέτει βρύση και σιφόνι με υπερχείλιση και
αποχέτευση.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / Τεμάχιο: 1
FRANKE, τύπος GK S35F. Διαθέτει ρουξούνι μήκους 350 χιλ.
ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΑΦΙ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙ / Τεμάχια: 5
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Με
επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 χιλ. Το συρτάρι στην μετώπη
είναι διπλών τοιχωμάτων και είναι χωρητικότητας GN 1/1 βάθους 150 χιλ.
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΡΑΦΙ / Τεμάχια: 4
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1400 Χ 340 χιλ. Κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Εύκολο στον καθαρισμό.
ΤΡΑΠΕΖΟΕΡΜΑΡΙΟ / Τεμάχια: 2
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Με
συρόμενες πόρτες. Με επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 χιλ.
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΔΥΟ ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος SC/E 350 + SV350. Εξωτερικών διαστάσεων 350
Χ 600 Χ 850 (φάρδος Χ βάθος Χ ύψος). Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα
18/10 AISI. Οι στρογγυλές εστίες είναι πρεσσαριστές στην επιφάνεια έτσι ώστε να
καθαρίζονται εύκολα.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ / Τεμάχιο: 1
του οίκου SIRMAN τύπος STER. Διαστάσεων 400 Χ 135 Χ 395 χιλ. Εξολοκλήρου
ανοξείδωτο.

Α6 BAR ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2
Α.6.1
Α.6.2
Α.6.3
Α.6.4
Α.6.5

Α.6.6

ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΚΑΙ ΑΜΠΑΡΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / Τεμάχιο: 1
Ειδική - Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1600 Χ 700 Χ 850 χιλ. Φέρει πόρτες και
ενδιάμεσο ράφι καθώς και ανακλινόμενο αμπάρι απορριμμάτων.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / Τεμάχιο: 1
FRANKE, τύπος GK S35F. Διαθέτει ρουξούνι μήκους 350 χιλ.
ΣΥΡΤΑΡΙΑ – ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΦΕ ESPRESSO / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Με δύο Ιταλικά συρτάρια για καφέ. Διαστάσεων 765 Χ 500 Χ
200 χιλ.
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ / Τεμάχιο: 1
ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ ΟΠΕΣ ΨΥΧΩΜΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ /
Τεμάχιο: 1
Ειδική ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1790 Χ 700 Χ 850 χιλ. Στο καπάκι φέρει
υποδοχή για έξι φιάλες, οι πόρτες είναι διπλών τοιχωμάτων.
ΤΡΑΠΕΖΟΕΡΜΑΡΙΟ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Με
συρόμενες πόρτες. Με επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 χιλ.
Β. ΕΠΙΠΕΔΟ –ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (0)

Β1 BAR
Β.1.1

Β.1.2

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1345 Χ 700 Χ 860 χιλ. Με δύο πόρτες και
μηχάνημα ισχύος ¼ HP / 220V. Φέρει σήκωμα πλάτης. Κατασκευή από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 304. Οι πόρτες είναι διπλών τοιχωμάτων.
ΤΡΑΠΕΖΟΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Φέρει
λεκάνη διαστάσεων 400 Χ 400 Χ 250χιλ ύψος με σιφόνι και βρύση. Με συρόμενες
πόρτες. Με επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 χιλ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / Τεμάχιο: 1
FRANKE, τύπος GK S35F. Διαθέτει ρουξούνι μήκους 350 χιλ.
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Β.1.3

Β.1.4

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ – ACTIVE
Του Ιταλικού οίκου ZANUSSI, τύπος LS6EA. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 600 Χ 600 Χ
850 χιλ. Έχει απόδοση 2560 ποτήρια (70 χιλ.) την ώρα (40 καλάθια την ώρα). Στην
τιμή του πλυντηρίου συμπεριλαμβάνονται: καλάθια για πιάτα φαγητού, για φλιτζάνια
και για μαχαιροπήρουνα.
ΜΙΞΕΡ / Τεμάχιο: 1
Του Γαλλικού οίκου DITO SAMA, τύπος ΒΜX 60AS (601186). Εξωτερικών διαστάσεων
685 Χ 1087 Χ 1445 χιλ. Φέρει ανοξείδωτο κάδο 60 λίτρων και τρία εξαρτήματα
(αυγοδάρτη, σπάτουλα, άγκιστρο). Έχει κιβώτιο 9 ταχυτήτων, συνοδεύεται με: κάδο
60 λίτρων με τα εξαρτήματα, κάδο 40 λίτρων με τα εξαρτήματα, θερμαινόμενη πλάκα
κάδου, εξάρτημα κιμά, εξάρτημα πουρέ, ακονιστήρι.

Β2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ BAR
Β.2.1

Β.2.2
Β.2.3

Β.2.4

Β.2.5

Β.2.6

Β.2.7

Β.2.8
Β.2.9

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Φέρει
λεκάνη διαστάσεων 400 Χ 400 Χ 250χιλ ύψος με σιφόνι και βρύση. Με συρόμενες
πόρτες. Με επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 χιλ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / Τεμάχιο: 1
FRANKE, τύπος GK S35F. Διαθέτει ρουξούνι μήκους 350 χιλ.
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ / Τεμάχιο: 1
Του οίκου MORRIS τύπος Α6023MW. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 305 Χ 508 Χ 420 χιλ.
Χωρητικότητας 23 λίτρων.
ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΛΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1440 Χ 825 Χ 2095 χιλ. Φέρει δύο μεγάλες
πόρτες. Με μηχάνημα ισχύος ½ HP /220V. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI
304. Οι πόρτες είναι διπλών τοιχωμάτων.
ΠΑΓΟΚΥΒΟΜΗΧΑΝΗ / Τεμάχια: 2
Του Ιταλικού οίκου BREMA, τύπος C 150. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 860 Χ 550 Χ
720 χιλ. Αποδόσεως 155 κιλών /24ωρο. Συνοδεύεται από ξεχωριστή αποθήκη τύπου
Τ-180, χωρητικότητας 150 κιλών και διαστάσεων 860 Χ 840 Χ 900 χιλ. Η αποθήκη
είναι εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη με συμπαγή μόνωση FOAM.
ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1345 Χ 700 Χ 860 χιλ. Με δύο πόρτες και
μηχάνημα ισχύος ¼ HP / 220V. Φέρει σήκωμα πλάτης. Κατασκευή από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 304. Οι πόρτες είναι διπλών τοιχωμάτων.
ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ACTIVE / Τεμάχιο: 1
Του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος TRF 132AE. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1274 Χ
700 Χ 850 χιλ. Φέρει 2 πόρτες. Ο πίνακας λειτουργίας είναι ηλεκτρονικός της νέας
τεχνολογίας Active, η οποία επιτρέπει την τέλεια αποθήκευση των τροφίμων. Μέσα
στον θάλαμο ψύξεως υπάρχουν τέσσερα αισθητήρια σε αντίστοιχες θέσεις, τα οποία
ελέγχονται από τον ηλεκτρονικό πίνακα. Εάν παρουσιάσει βλάβη έστω και ένα
αισθητήριο από αυτά, τα υπόλοιπα εξακολουθούν να καταγράφουν τις θερμοκρασίες.
Επίσης, το σύστημα Active ελέγχει την συχνότητα που γίνεται η απόψυξη.
ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ / Τεμάχιο: 1
Του ιταλικού οίκου ZANUSSI, τύπος FCS 06 1E4. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 860 Χ
756 Χ 710 χιλ.. Μαγειρεύει με ατμό, με κυκλοφορία ζεστού αέρα ή με συνδυασμό και
των δύο.
ΒΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ / Τεμάχιο: 1
Του ιταλικού οίκου ZANUSSI, τύπος 922101.
ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΣΗΣ ΦΟΥΡΝΟΥ / Τεμάχιο: 1
Του ιταλικού οίκου ZANUSSI, τύπος 922105.

Β3 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΙΚΩΝ
Β.3.1

ΛΑΝΤΖΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ / Τεμάχιο: 1
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Β.3.2
Β.3.3

Β.3.4
Β.3.5

Β.3.6
Β.3.7

Του Ιταλικού οίκου ZANUSSI, τύπος BHSPW 121 RL (TV12). Έχει εξωτερικές
διαστάσεις 1200 Χ 738,5 Χ 1210 χιλ.
ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ / Τεμάχιο: 1
Του Ιταλικού οίκου ZANUSSI, τύπος DC. Ειδική μπαταρία καταιωνισμού, ζεστού &
κρύου νερού, η οποία τοποθετείται πάνω στην λάντζα.
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος LS14EA. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 668 Χ 756 Χ
1507 χιλ. Έχει απόδοση 1180 μεγάλα πιάτα ωριαίος (65 καλάθια / ωριαίος). Το
πλυντήριο έχει 4 προγράμματα και φέρει ενσωματωμένο boiler νερού 12 λίτρων. Το
πλυντήριο είναι διπλών τοιχωμάτων για μείωση θορύβου λειτουργίας.
ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΞΟΔΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος BHSLU12. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1200 Χ 600
Χ 910 χιλ.
ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΑΤΩΝ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος SPP/2. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 880 Χ 840 Χ
835 χιλ. Φέρει επικλινή επιφάνεια και στις δύο πλευρές με συνολικά τέσσερα
ρυθμιζόμενα χωρίσματα στις οποίες τοποθετούνται 6 σειρές πιάτων σε στήλες.
ΤΡΑΠΕΖΟΕΡΜΑΡΙΟ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Με
επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα και συρόμενες πόρτες.
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1400 Χ 340 Χ 700 χιλ. Κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα, με συρόμενα κρύσταλλα και δύο ρυθμιζόμενα ράφια

Β4 ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
Β.4.1

Β.4.2

Β.4.3

Β.4.4

Β.4.5

Β.4.6

ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΡΑΦΙ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Φέρει δύο λεκάνες
διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 300 χιλ. Διαθέτει βρύση και σιφόνι με υπερχείλιση και
αποχέτευση.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / Τεμάχιο: 1
FRANKE, τύπος GK S35F. Διαθέτει ρουξούνι μήκους 350 χιλ.
ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1345 Χ 700 Χ 860 χιλ. Με δύο πόρτες και
μηχάνημα ισχύος ¼ HP / 220V. Φέρει σήκωμα πλάτης. Κατασκευή από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 304. Οι πόρτες είναι διπλών τοιχωμάτων.
ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / Τεμάχιο: 1
FRIULINOX Ιταλίας. Έχει διαστάσεις 1400 Χ 1800 Χ 2060 χιλ. ύψος. Ο θάλαμος είναι
εξωτερικά και εσωτερικά κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 0,7 χιλ.,
με κλειδαριά στην πόρτα. Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατασκευάζονται από panels τα οποία
κλειδώνουν μεταξύ τους στους αρμούς και στεγανοποιούνται με διπλά λάστιχα. Τα
panels του δαπέδου είναι ανοξείδωτα αντιολισθητικά. Οι πόρτες των θαλάμων είναι
βαριάς κατασκευής και κλείνουν ερμητικά με ειδικό σύστημα που επιτρέπει το άνοιγμα
από την εσωτερική πλευρά ακόμη και όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ο θάλαμος
διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.
ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Φέρει
λεκάνη διαστάσεων 400 Χ 400 Χ 250χιλ ύψος με σιφόνι και βρύση. Με συρόμενες
πόρτες. Με επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 χιλ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / Τεμάχιο: 1
FRANKE, τύπος GK S35F. Διαθέτει ρουξούνι μήκους 350 χιλ.
ΜΙΞΕΡ / Τεμάχιο: 1
Του Γαλλικού οίκου DITO SAMA, τύπος ΒΜ 10S. Εξωτερικών διαστάσεων 430 Χ 515 Χ
760 χιλ. Φέρει κάδο 10 λίτρων και τρία εξαρτήματα (αυγοδάρτη, σπάτουλα,
άγκιστρο).
ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ / Τεμάχιο: 1
του Γαλλικού οίκου DITO SAMA τύπος TRS. Η απόδοση είναι ενδεικτικώς 150-200
κιλά την ώρα. Συνοδεύεται από τέσσερις δίσκους κοπής.
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Β.4.7

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΑΦΙ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙ / Τεμάχια: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Με
επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 χιλ. Το συρτάρι στην μετώπη
είναι διπλών τοιχωμάτων και είναι χωρητικότητας GN 1/1 βάθους 150 χιλ.
Β.4.8 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΡΑΦΙ / Τεμάχια: 2
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1400 Χ 340 χιλ. Κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Εύκολο στον καθαρισμό.
Β.4.9 ΤΡΑΠΕΖΟΕΡΜΑΡΙΟ / Τεμάχια: 2
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Με
επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα και συρόμενες πόρτες.
Β.4.10 ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΔΥΟ ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος SC/E 350 + SV350. Εξωτερικών διαστάσεων 350
Χ 600 Χ 850 (φάρδος Χ βάθος Χ ύψος). Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα
18/10 AISI. Οι στρογγυλές εστίες είναι πρεσσαριστές στην επιφάνεια έτσι ώστε να
καθαρίζονται εύκολα.
Β.4.11 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ / Τεμάχιο: 1
του οίκου SIRMAN τύπος STER. Διαστάσεων 400 Χ 135 Χ 395 χιλ. Εξολοκλήρου
ανοξείδωτο.
Β5 ΑΠΟΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Β.5.1

ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΛΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1440 Χ 825 Χ 2095 χιλ. Φέρει δύο μεγάλες
πόρτες. Με μηχάνημα ισχύος ½ HP /220V. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI
304. Οι πόρτες είναι διπλών τοιχωμάτων.

Β6 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
Β.6.1

Β.6.2
Β.6.3
Β.6.4

Β.6.5
Β.6.6

Β.6.7
Β.6.8
Β.6.9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή, τύπος 2Κ90 + ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ. Έχει εξωτερικές διαστάσεις
880 Χ 1110 Χ 1550 χιλ. Ισχύος 12,5kw. Η θερμοκρασία λειτουργίας τους ρυθμίζεται
από δύο θερμοστάτες και διαθέτουν πυρίμαχη πλάκα και φωτισμό του εσωτερικού.
ΣΤΟΦΑ / Τεμάχιο: Περιλαμβάνεται στον Ηλεκτρικό Φούρνο με Θερμοθάλαμο.
ΣΦΟΛΙΑΤΟΜΗΧΑΝΗ / Τεμάχιο: 1
Του Ιταλικού οίκου SIGMA τύπος SFG600B. Διαστάσεων 2035 Χ 612 Χ 1055 χιλ.
Ισχύος 0,75 kw.
ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΡΑΦΙ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Φέρει δύο λεκάνες
διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 300 χιλ. Διαθέτει βρύση και σιφόνι με υπερχείλιση και
αποχέτευση.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / Τεμάχιο: 1
FRANKE, τύπος GK S35F. Διαθέτει ρουξούνι μήκους 350 χιλ.
ΜΙΞΕΡ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ / Τεμάχιο: 1
Χωρητικότητας: 70lt. Διαστάσεων 640 Χ 980 Χ 1210 χιλ. Ισχύος 1,5 ΗΡ.
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ / Τεμάχιο: 1
Του Ιταλικού οίκου ZANUSSI, σειρά Ν700, τύπος ΚΜΕ400. Έχει εξωτερικές διαστάσεις
400 Χ 700 Χ 250 χιλ. Φέρει λεκάνη μπαίν – μαρί με στρογγυλεμένες γωνίες
χωρητικότητας GASTRONORM 1/1 με μέγιστο βάθος 150χιλ.
ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ / Τεμάχιο: 1
Του Ιταλικού οίκου ZANUSSI σειρά Ν700, τύπος KV 400. Έχει εξωτερικές διαστάσεις
400 Χ 700 Χ 600 χιλ.
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ / Τεμάχιο: 1
TECHNOTEL, τύπος MINITEMPER. Χωρητικότητας μέχρι 3 κιλών. Με ανοξείδωτο
κάδο χωρητικότητας 5 λίτρων.
ΜΗΧΑΝΗ ΚΡΕΜΑΣ CHANTILLY / Τεμάχιο: 1
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Β.6.10
Β.6.11

Β.6.12
Β.6.13

Του Ιταλικού COREMA –TELME τύπος TECNA ισχύος 0,30 kw, χωρητικότητας 2
λίτρων παραγωγής 100 λίτρων / ώρα.
ΤΡΑΠΕΖΟΕΡΜΑΡΙΟ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Με
επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα και συρόμενες πόρτες.
ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΑΦΙ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Με
επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 χιλ. Στο κάτω μέρος φέρει
ενίσχυση από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 χιλ.
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΛΕΥΡΩΝ / Τεμάχιο: 1
Του Αμερικάνικου οίκου Rubbermaid τύπος 704201. Από σκληρό πλαστικό, με καπάκι
και ρόδες.
ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ – ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου COREMA – TELME τύπος GAMMA 100. Διαστάσεων 380 Χ 460 Χ
840 χιλ. Χωρητικότητας 2 lt. και παραγωγή 10 λίτρα την ώρα.
Γ. ΕΠΙΠΕΔΟ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ (-1)

Γ1 ΧΩΡΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ
Γ.1.1

Γ.1.2

Γ.1.3

Γ.1.4

ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ / Τεμάχιο: 1
COLD MARK Ιταλίας. Έχει διαστάσεις 2800 Χ 3800 Χ 2400 χιλ. ύψος. Ο θάλαμος είναι
εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 0,7 χιλ.
με κλειδαριά στην πόρτα. Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατασκευάζονται από panels τα οποία
κλειδώνουν μεταξύ τους στους αρμούς και στεγανοποιούνται με διπλά λάστιχα. Τα
panels του δαπέδου είναι ανοξείδωτα αντιολισθητικά. Οι πόρτες των θαλάμων είναι
βαριάς κατασκευής και κλείνουν ερμητικά με ειδικό σύστημα που επιτρέπει το άνοιγμα
από την εσωτερική πλευρά ακόμη και όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ο θάλαμος
διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.
ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ / Τεμάχιο: 1
COLD MARK Ιταλίας. Έχει διαστάσεις 2800 Χ 3800 Χ 2400 χιλ. ύψος. Ο θάλαμος είναι
εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 0,7 χιλ.
με κλειδαριά στην πόρτα. Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατασκευάζονται από panels τα οποία
κλειδώνουν μεταξύ τους στους αρμούς και στεγανοποιούνται με διπλά λάστιχα. Τα
panels του δαπέδου είναι ανοξείδωτα αντιολισθητικά. Οι πόρτες των θαλάμων είναι
βαριάς κατασκευής και κλείνουν ερμητικά με ειδικό σύστημα που επιτρέπει το άνοιγμα
από την εσωτερική πλευρά ακόμη και όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ο θάλαμος
διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.
ΨΥΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ / Τεμάχιο: 1
COLD MARK Ιταλίας. Έχει διαστάσεις 5800 Χ 2400 Χ 2400 χιλ. ύψος. Ο θάλαμος είναι
εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 0,7 χιλ.
με κλειδαριά στην πόρτα. Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατασκευάζονται από panels τα οποία
κλειδώνουν μεταξύ τους στους αρμούς και στεγανοποιούνται με διπλά λάστιχα. Τα
panels του δαπέδου είναι ανοξείδωτα αντιολισθητικά. Οι πόρτες των θαλάμων είναι
βαριάς κατασκευής και κλείνουν ερμητικά με ειδικό σύστημα που επιτρέπει το άνοιγμα
από την εσωτερική πλευρά ακόμη και όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ο θάλαμος
διαθέτει εσωτερικό φωτισμό. Η κατάψυξη φέρει στην πόρτα θερμική αντίσταση για
το λιώσιμο των πάγων
ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΨΑΡΙΚΩΝ / Τεμάχιο: 1
COLD MARK Ιταλίας. Έχει διαστάσεις 1400 Χ 3800 Χ 2400 χιλ. ύψος. Ο θάλαμος είναι
εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 0,7 χιλ.
με κλειδαριά στην πόρτα. Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατασκευάζονται από panels τα οποία
κλειδώνουν μεταξύ τους στους αρμούς και στεγανοποιούνται με διπλά λάστιχα. Τα
panels του δαπέδου είναι ανοξείδωτα αντιολισθητικά. Οι πόρτες των θαλάμων είναι
βαριάς κατασκευής και κλείνουν ερμητικά με ειδικό σύστημα που επιτρέπει το άνοιγμα
από την εσωτερική πλευρά ακόμη και όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ο θάλαμος
διαθέτει εσωτερικό φωτισμό. Η κατάψυξη φέρει στην πόρτα θερμική αντίσταση για
το λιώσιμο των πάγων
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Γ.1.5

Γ.1.6

Γ.1.7
Γ.1.8
Γ.1.9

ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ / Τεμάχιο: 1
COLD MARK Ιταλίας. Έχει διαστάσεις 1600 Χ 3800 Χ 2400 χιλ. ύψος. Ο θάλαμος είναι
εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 0,7 χιλ.
με κλειδαριά στην πόρτα. Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατασκευάζονται από panels τα οποία
κλειδώνουν μεταξύ τους στους αρμούς και στεγανοποιούνται με διπλά λάστιχα. Τα
panels του δαπέδου είναι ανοξείδωτα αντιολισθητικά. Οι πόρτες των θαλάμων είναι
βαριάς κατασκευής και κλείνουν ερμητικά με ειδικό σύστημα που επιτρέπει το άνοιγμα
από την εσωτερική πλευρά ακόμη και όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ο θάλαμος
διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.
ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ / Τεμάχιο: 1
COLD MARK Ιταλίας. Έχει διαστάσεις 2800 Χ 2800 Χ 2400 χιλ. ύψος. Ο θάλαμος είναι
εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 0,7 χιλ.
με κλειδαριά στην πόρτα. Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατασκευάζονται από panels τα οποία
κλειδώνουν μεταξύ τους στους αρμούς και στεγανοποιούνται με διπλά λάστιχα. Τα
panels του δαπέδου είναι ανοξείδωτα αντιολισθητικά. Οι πόρτες των θαλάμων είναι
βαριάς κατασκευής και κλείνουν ερμητικά με ειδικό σύστημα που επιτρέπει το άνοιγμα
από την εσωτερική πλευρά ακόμη και όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ο θάλαμος
διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.
ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος SL/E 802. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 800 Χ 450 Χ
450 χιλ.
ΜΙΞΕΡ / Τεμάχιο: 1
Του Γαλλικού οίκου DITO SAMA, τύπος BM 10S. Εξωτερικών διαστάσεων 430 Χ 515
Χ 760 χιλ. Φέρει κάδο 10 λίτρων.
ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΨΩΜΙΟΥ / Τεμάχιο: 1
Του γαλλικού οίκου DITO SAMA, τύπος CPX. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 370 Χ 472 Χ
847 χιλ. ύψος. Έχει απόδοση 7000/14000 φέτες την ώρα.

Γ2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΡΕΑΤΩΝ
Γ.2.1

Γ.2.2

Γ.2.3

Γ.2.4

ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ / Τεμάχιο: 1
COLD MARK Ιταλίας. Έχει διαστάσεις 2200 Χ 2600 Χ 2400 χιλ. ύψος. Ο θάλαμος είναι
εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 0,7 χιλ.
με κλειδαριά στην πόρτα. Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατασκευάζονται από panels τα οποία
κλειδώνουν μεταξύ τους στους αρμούς και στεγανοποιούνται με διπλά λάστιχα. Τα
panels του δαπέδου είναι ανοξείδωτα αντιολισθητικά. Οι πόρτες των θαλάμων είναι
βαριάς κατασκευής και κλείνουν ερμητικά με ειδικό σύστημα που επιτρέπει το άνοιγμα
από την εσωτερική πλευρά ακόμη και όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ο θάλαμος
διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.
ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ / Τεμάχιο: 1
COLD MARK Ιταλίας. Έχει διαστάσεις 2800 Χ 2800 Χ 2400 χιλ. ύψος. Ο θάλαμος είναι
εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 0,7 χιλ.
με κλειδαριά στην πόρτα. Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατασκευάζονται από panels τα οποία
κλειδώνουν μεταξύ τους στους αρμούς και στεγανοποιούνται με διπλά λάστιχα. Τα
panels του δαπέδου είναι ανοξείδωτα αντιολισθητικά. Οι πόρτες των θαλάμων είναι
βαριάς κατασκευής και κλείνουν ερμητικά με ειδικό σύστημα που επιτρέπει το άνοιγμα
από την εσωτερική πλευρά ακόμη και όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ο θάλαμος
διαθέτει εσωτερικό φωτισμό. Η κατάψυξη φέρει στην πόρτα θερμική αντίσταση για
το λιώσιμο των πάγων.
ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΡΑΦΙ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Φέρει δύο λεκάνες
διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 300 χιλ. Διαθέτει βρύση και σιφόνι με υπερχείλιση και
αποχέτευση.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / Τεμάχιο: 1
FRANKE, τύπος GK S35F. Διαθέτει ρουξούνι μήκους 350 χιλ.
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ / Τεμάχιο: 1
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Γ.2.6
Γ.2.7

Γ.2.8
Γ.2.9

Γ.2.10
Γ.2.11

Γ.2.12

Τύπος 32. Εξωτερικών διαστάσεων 600 Χ 600 Χ 1720 χιλ. Διαστάσεις τραπεζιού 465 Χ
465 χιλ. Ισχύος 2Hp / 400V
ΜΗΧΑΝΗ ΚΙΜΑ / Τεμάχιο: 1
Τύπου 32-3. έχει εξωτερικές διαστάσεις 330 Χ 770 Χ 450 χιλ. Έχει ωριαία παραγωγή:
350kg. Ισχύος 3HP / 400V. Η μηχανή συνοδεύεται από σταυρωτά μαχαίρια, δακτύλιο
απόστασης, δίσκος τροφοδοσίας και πιεστήρι.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ / Τεμάχιο: 1
του οίκου SIRMAN τύπος STER. Διαστάσεων 400 Χ 135 Χ 395 χιλ. Εξολοκλήρου
ανοξείδωτο.
ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΑΦΙ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙ / Τεμάχια: 3
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Με
επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 χιλ. Το συρτάρι στην μετώπη
είναι διπλών τοιχωμάτων και είναι χωρητικότητας GN 1/1 βάθους 150 χιλ.
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΡΑΦΙ / Τεμάχια: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1400 Χ 340 χιλ. Κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Εύκολο στον καθαρισμό.
ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος ICP 112SA. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 703 Χ 620
Χ 1755 χιλ. και φέρει γυάλινη πόρτα. Διαθέτει ειδικές μπάρες ώστε τα κρασιά να
έχουν κλίση.
ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ / Τεμάχιο: 1
του Γαλλικού οίκου DITO SAMA τύπος TRS. Η απόδοση είναι ενδεικτικώς 150-200
κιλά την ώρα. Συνοδεύεται από τέσσερις δίσκους κοπής.
ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ / Τεμάχια: 2
Του Ιταλικού οίκου ZANUSSI , τύπος MSG 30B. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 620 Χ 510
Χ 450 χιλ. Διάμετρος μαχαιριού 300 χιλ. Αποσυναρμολογείται εύκολα για εύκολο
καθαρισμό.
ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ / Τεμάχια: 2
Του Ιταλικού οίκου ZANUSSI , τύπος MSG 30B. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 620 Χ 510
Χ 450 χιλ. Διάμετρος μαχαιριού 300 χιλ. Αποσυναρμολογείται εύκολα για εύκολο
καθαρισμό.

Γ3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Γ.3.1

Γ.3.2

Γ.3.3

Γ.3.4
Γ.3.5

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ WALK IN – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / Τεμάχιο: 1
COLD MARK Ιταλίας. Έχει διαστάσεις 2200 Χ 2400 Χ 2400 χιλ. ύψος. Ο θάλαμος είναι
εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 0,7 χιλ.
με κλειδαριά στην πόρτα. Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατασκευάζονται από panels τα οποία
κλειδώνουν μεταξύ τους στους αρμούς και στεγανοποιούνται με διπλά λάστιχα. Τα
panels του δαπέδου είναι ανοξείδωτα αντιολισθητικά. Οι πόρτες των θαλάμων είναι
βαριάς κατασκευής και κλείνουν ερμητικά με ειδικό σύστημα που επιτρέπει το άνοιγμα
από την εσωτερική πλευρά ακόμη και όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ο θάλαμος
διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.
ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΡΑΦΙ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Φέρει δύο λεκάνες
διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 300 χιλ. Διαθέτει βρύση και σιφόνι με υπερχείλιση και
αποχέτευση.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / Τεμάχιο: 1
FRANKE, τύπος GK S35F. Διαθέτει ρουξούνι μήκους 350 χιλ.
ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΑΦΙ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙ / Τεμάχια: 2
Ανοξείδωτη κατασκευή. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Με
επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 χιλ. Το συρτάρι στην μετώπη
είναι διπλών τοιχωμάτων και είναι χωρητικότητας GN 1/1 βάθους 150 χιλ.
ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ / Τεμάχια: 2
του Γαλλικού οίκου DITO SAMA τύπος TRS. Η απόδοση είναι ενδεικτικώς 150-200
κιλά την ώρα. Συνοδεύεται από τέσσερις δίσκους κοπής.
ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΔΥΟ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ / Τεμάχιο: 1
του Ιταλικού οίκου ZANUSSI σειρά
Ν700, τύπος KC400. Εξωτερικών διαστάσεων
400 Χ 700 Χ 250. Στο επάνω μέρος φέρει δύο στρογγυλές εστίες υδατοστεγείς,
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Γ.3.6
Γ.3.7

ισχύος 2,6kw η κάθε μία. Κάθε εστία έχει θερμοστάτη ασφαλείας και ρυθμίζεται από
ανεξάρτητο θερμοστατικό διακόπτη.
ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ / Τεμάχιο: 1
Του Ιταλικού οίκου ZANUSSI σειρά Ν700, τύπος KV 400. Έχει εξωτερικές διαστάσεις
400 Χ 700 Χ 600 χιλ.
ΠΡΑΛΙΝΟΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ
Με δύο κυλίνδρους από φυσικό γρανίτη, μεγάλης αντοχής και αποδοτικότητας.
Εύκολη στον χειρισμό, αθόρυβη και ασφαλής. Διαστάσεων 670 Χ 670 Χ 1150 χιλ.
Ισχύος 1ΗΡ.

Γ4 ΧΩΡΟΣ CATERING
Γ.4.1
Γ.4.2

Γ.4.3
Γ.4.4

Γ.4.5

Γ.4.6

ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΝΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 720 Χ 825 Χ 2095 χιλ. Φέρει μια μεγάλη πόρτα.
Οι πόρτες είναι εναλλάξιμες, η πόρτα είναι διπλών τοιχωμάτων.
ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΡΑΦΙ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Φέρει δύο λεκάνες
διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 300 χιλ. Διαθέτει βρύση και σιφόνι με υπερχείλιση και
αποχέτευση.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / Τεμάχιο: 1
FRANKE, τύπος GK S35F. Διαθέτει ρουξούνι μήκους 350 χιλ.
ΜΙΞΕΡ / Τεμάχιο: 1
Του Γαλλικού οίκου DITO SAMA, τύπος ΒΜ 10S. Εξωτερικών διαστάσεων 430 Χ 515 Χ
760 χιλ. Φέρει κάδο 10 λίτρων και τρία εξαρτήματα (αυγοδάρτη, σπάτουλα,
άγκστρο).
ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ CATERING
COLD MARK Ιταλίας. Έχει διαστάσεις 3000 Χ 2000 Χ 2400 χιλ. ύψος. Ο θάλαμος είναι
εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 0,7 χιλ.
με κλειδαριά στην πόρτα. Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατασκευάζονται από panels τα οποία
κλειδώνουν μεταξύ τους στους αρμούς και στεγανοποιούνται με διπλά λάστιχα. Τα
panels του δαπέδου είναι ανοξείδωτα αντιολισθητικά. Οι πόρτες των θαλάμων είναι
βαριάς κατασκευής και κλείνουν ερμητικά με ειδικό σύστημα που επιτρέπει το άνοιγμα
από την εσωτερική πλευρά ακόμη και όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ο θάλαμος
διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.
ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ / Τεμάχιο: 1
Του οίκου ROLLER GRILL τύπος MAJESTIC. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 600 Χ 410 Χ
240 χιλ. Φέρει θερμοστάτη και ραβδωτές πλάκες. Οι εξωτερικές επιφάνειες της
τοστιέρας είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Γ5 ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΚΕΥΩΝ – ΣΕΡΒΙΤΣΙΩΝ
Γ.5.1

Γ.5.2
Γ.5.3
Γ.5.4
Γ.5.5

ΟΜΑΔΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΡΑΦΙΩΝ - ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ / Τεμάχια: 8
Τύπος WWS 106455, διαστάσεων 1060 Χ 455 Χ 1800 χιλ. ύψος. Από ανοξείδωτο
χάλυβα, με τέσσερα ράφια τύπου σχάρας. Το ύψος των ραφιών είναι ρυθμιζόμενο.
Φέρει τροχούς.
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1400 Χ 340 Χ 700 χιλ. Με συρόμενα κρύσταλλα
και δύο ρυθμιζόμενα ράφια.
ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ / Τεμάχιο: 1
Του Γερμανικού οίκου GIESSER MASSER. Περιλαμβάνει 13 μαχαίρια και τρεις
μπαλτάδες.
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΑΥΓΩΝ / Τεμάχιο: 1
του οίκου ROLLER GRILL τύπος CO6. Διαστάσεων 170 Χ 400 Χ 260 χιλ. Είναι
χωρητικότητας 4 λίτρων. Βράζει συγχρόνως έως 10 αυγά.
ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ / Τεμάχιο: 1
Του Γερμανικού οίκου GIESSER MESSER. Περιλαμβάνει δεκατρία μαχαίρια και τρεις
μπαλτάδες.
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Γ.5.8
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ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ESPRESSO / Τεμάχιο: 1
Του Ιταλικού οίκου BEZZERA, τύπος «Ellisse» P-2GR. Αυτόματη διπλή, με δύο group
και ηλεκτροβαλβίδα. Αυτόματο γέμισμα και ενσωματωμένη ισχυρή αντλία. Προστασία
με ρελλέ στην χαμηλή στάθμη νερού.
ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ESPRESSO / Τεμάχιο: 1
Του Ιταλικού οίκου BEZZERA, τύπος «Ellisse» P-2GR. Αυτόματη διπλή, με δύο group
και ηλεκτροβαλβίδα. Αυτόματο γέμισμα και ενσωματωμένη ισχυρή αντλία. Προστασία
με ρελλέ στην χαμηλή στάθμη νερού.
ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ / Τεμάχιο: 1
Του Γερμανικού οίκου GIESSER MESSER. Περιλαμβάνει δεκατρία μαχαίρια και τρεις
μπαλτάδες.
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ / Τεμάχιο: 1
Του οίκου MORRIS τύπος Α6023MW. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 305 Χ 508 Χ 420 χιλ.
Χωρητικότητας 23 λίτρων.

Γ6 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γ.6.1

ΟΜΑΔΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΡΑΦΙΩΝ - ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ / Τεμάχια: 14
Τύπος WWS 106455, διαστάσεων 1060 Χ 455 Χ 1800 χιλ. ύψος. Από ανοξείδωτο
χάλυβα, με τέσσερα ράφια τύπου σχάρας. Το ύψος των ραφιών είναι ρυθμιζόμενο.
Φέρει τροχούς.

Γ7 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
Γ.7.1

Γ.7.2

ΟΜΑΔΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΩΝ ΡΑΦΙΩΝ - ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ / Τεμάχια: 14
Τύπος WWS 106455, διαστάσεων 1060 Χ 455 Χ 1800 χιλ. ύψος. Από ανοξείδωτο
χάλυβα, με τέσσερα ράφια τύπου σχάρας. Το ύψος των ραφιών είναι ρυθμιζόμενο.
Φέρει τροχούς.
ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ / Τεμάχιο: 1
COLD MARK Ιταλίας. Έχει διαστάσεις 2000 Χ 3000 Χ 2400 χιλ. ύψος. Ο θάλαμος είναι
εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 0,7 χιλ.
με κλειδαριά στην πόρτα. Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατασκευάζονται από panels τα οποία
κλειδώνουν μεταξύ τους στους αρμούς και στεγανοποιούνται με διπλά λάστιχα. Τα
panels του δαπέδου είναι ανοξείδωτα αντιολισθητικά. Οι πόρτες των θαλάμων είναι
βαριάς κατασκευής και κλείνουν ερμητικά με ειδικό σύστημα που επιτρέπει το άνοιγμα
από την εσωτερική πλευρά ακόμη και όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ο θάλαμος
διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.
Δ. ΕΠΙΠΕΔΟ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (-2)

Δ1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Δ.1.1

ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ / Τεμάχιο: 1
Του Ιταλικού οίκου EUROMEC τύπος GM500B αυτόματη 500 κιλών.

Δ2 ΠΡΟΠΛΥΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Δ.2.1
Δ.2.2

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ / Τεμάχιο: 1
Τύπος 15Κ. Διαστάσεων 410 Χ 620 Χ 1010 χιλ. Είναι χωρητικότητας 15 κιλών και
παραγωγής 450 κιλών την ώρα. Ισχύος 1 hp / 400V.
ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΡΑΦΙ / Τεμάχιο: 1
Ανοξείδωτη κατασκευή. Διαστάσεων 1400 Χ 700 Χ 850 χιλ. Φέρει δύο λεκάνες
διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 300 χιλ. Διαθέτει βρύση και σιφόνι με υπερχείλιση και
αποχέτευση.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / Τεμάχιο: 1
FRANKE, τύπος GK S35F. Διαθέτει ρουξούνι μήκους 350 χιλ
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Δ.2.3

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΥΠΤΗΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ / Τεμάχιο: 1
Του Ιταλικού οίκου ZANUSSI τύπος LVA 100. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 700 Χ 700 Χ
1000 χιλ. Χωρητικότητας 30 λίτρων. Ισχύος 0,9 kw.

ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΑΛΑΜΩΝ
1. Το ψυκτικό συγκρότημα των θαλάμων είναι εξοπλισμένο με συμπιεστές BITZER
Γερμανίας αντίστοιχων υποδυνάμεων. Aποτελείται από 3 Συμπιεστές, ισχύος 2X8HP
τεμ και 2Χ4ΗΡ για την κατάψυξη, οι οποίοι είναι υπολογισμένοι να καλύπτουν τα
ψυκτικά φορτία. Τα συγκροτήματα είναι δύο ανεξάρτητα συντήρησης – κατάψυξης
και λειτουργούν με φρέον τύπου R22. O έλεγχος αυτών γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο
με τον οποίο είναι εφοδιασμένος ο πίνακας του κάθε συγκροτήματος. Τα παρεχόμενα
υλικά είναι του Ιταλικού οίκου DIXELL, τύπος XC-911.
Περιέχει αεροψυκτήρες του οίκου LUVE.
Ο κάθε συμπιεστής είναι εξοπλισμένος με πιεσοστάτη λαδιού, αντίσταση Κάρτερ,
πιεσοστάτη υψηλής – χαμηλής. Πλωτήρες λαδιού, ανεπίστροφο καταθλίψεως,
εύκαμπτους σωλήνες και ότι πρέπει για την σωστή λειτουργία αυτών.
Το συγκρότημα είναι εξοπλισμένο με φίλτρα στις αντίστοιχες γραμμές του δικτύου
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ – ΥΓΡΟΥ για αποφυγή σκουπιδιών και υγρασιών. Το συγκρότημα
λειτουργεί με ψυκτικό ρευστό R-22.
2. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ
Ο συμπυκνωτής που συνοδεύει το ψυκτικό συγκρότημα είναι της ισχύος των 57 kw
με Δ Τ 15 βαθμούς Κελσίου και σε εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας +45 βαθμούς
Κελσίου.
3. ΔΙΚΤΥΑ
Οι σωλήνες των δικτύων είναι χάλκινες Ελληνικής κατασκευής βαρέως
κατάλληλο για ψυκτικά δίκτυα.

τύπου

4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Ηλεκτρολογικός πίνακας μηχανοστασίου – συμπυκνωτού 40kw τεμ1. Οι πίνακες είναι
εξοπλισμένοι με ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας και αυτόματη λειτουργία
απόψυξης.
Αυτόματο φωτισμό και αυτόματο σταμάτημα του ψυγείου κατά το άνοιγμα της
πόρτας. Οι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χρονοδιακόπτες είναι της εταιρείας DIXELL με
προδιαγραφές να συνεργάζονται με καταγραφικό θερμοκρασιών αν αυτό απαιτείται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
α) Γενικές αρχές.

Οι βασικοί στόχοι του Μουσείου είναι η αναβαθμισμένη λειτουργία του
εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, που βρίσκονται στο κτίριο του Μουσείου
Ακρόπολης, και η δημιουργία των υποδομών εκείνων (εφόσον δεν υπάρχουν ή
την βελτίωση εκείνων που ήδη υπάρχουν), που θα επιτρέψουν την παροχή
υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Το πλαίσιο λειτουργίας των
χώρων που παραχωρεί προς εκμετάλλευση το Μουσείο κατ’ ελάχιστο και
υποχρεωτικώς περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές παρεχομένων υπηρεσιών
Δημιουργία συνθηκών για την πλήρη ικανοποίηση των επισκεπτών του
και κατ’ επέκταση των επισκεπτών του Μουσείου
Τον έλεγχο εκ μέρους του Μουσείου καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, των προδιαγραφών της λειτουργίας του με στόχο την
διαρκή διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
Διατήρηση των χώρων και του υφιστάμενου εξοπλισμού σε άριστη
κατάσταση και συμπλήρωση με νέο και σύγχρονο εξοπλισμό όπου αυτό
απαιτείται
Λειτουργία, που ανταποκρίνεται αισθητικά και λειτουργικά στις
απαιτήσεις του Μουσείου μέσα στο οποίο είναι ενταγμένα

β) Στόχοι για τους χώρους εστίασης

Το Μουσείο Ακρόπολης είναι ένα όραμα δεκαετιών για τη χώρα και
φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημαντικότερο πρεσβευτή στο διεθνές κοινό των
αγαθών και των οραμάτων της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς,
αποτελώντας την ενσάρκωση των αρχών, που διεθνώς αναγνωρίζονται ότι
πρεσβεύουν οι αρχαιότητες της Ακρόπολης.
Το Μουσείο οραματίζεται και στοχεύει στη δημιουργία ενός
εστιατορίου, το οποίο θα ενσωματωθεί αρμονικά στο παραπάνω πλαίσιο. Ο
βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος εστίασης και πολιτισμού,
στον οποίο θα συνυπάρχουν η παραδοσιακή και η σύγχρονη ελληνική
γαστρονομία, με την παράλληλη αναζήτηση της θέσης της στο διεθνή χώρο
της γευσιγνωσίας.
Το εστιατόριο καλείται να διαδραματίσει το διπλό ρόλο αφενός ενός
καθημερινού χώρου εστίασης για όλες τις ώρες, που να απευθύνεται σε ευρύ
κοινό, δηλαδή τους επισκέπτες του Μουσείου και αφετέρου ενός υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών χώρο γαστρονομίας, με έμφαση στη δημιουργική
ελληνική κουζίνα. Κατά συνέπεια, το μενού πρέπει να διαθέτει ευρεία ποικιλία
εδεσμάτων. Ταυτόχρονα, οι υπεύθυνοι του χώρου πρέπει να φροντίζουν για
την υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών, προτιμώντας βιολογικά προϊόντα και
προϊόντα εντός εποχής, καθώς και υλικά και είδη με ονομασία προέλευσης.
Γενικότερα, το Μουσείο αναμένει από τον παραχωρησιούχο ότι θα
αντιλαμβάνεται το εστιατόριο και τη γαστρονομική εμπειρία, που αυτό θα
προσφέρει, ως τμήμα μίας ευρύτερης πολιτισμικής εμπειρίας, δηλαδή θα
συναρτά την εμπειρία της απόλαυσης των υπηρεσιών του εστιατορίου με την
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εμπειρία της επίσκεψης και ξενάγησης στο χώρο του Μουσείου, ώστε η γενική
εικόνα του χώρου να δημιουργεί στον επισκέπτη μία συνολική άριστη εικόνα
για τον πολιτισμό της χώρας.
Παράλληλα, ο υπεύθυνος του χώρου καλείται να επινοήσει νέους
τρόπους και ιδέες διασύνδεσης της γαστρονομίας με τον ελληνικό πολιτισμό.
Με τον τρόπο αυτό η επίσκεψη στο χώρο του εστιατορίου δεν θα είναι απλώς
μία γαστριμαργική απόλαυση, αλλά μία πολιτισμική εμπειρία.
Τέλος, το αναψυκτήριο του ισογείου θα πρέπει να λειτουργεί ως χώρος
αναψυχής και ανάπαυλας, παρέχοντας μία ευχάριστη εναλλακτική επιλογή με
ταχεία εξυπηρέτηση σε είδη σνακ και αναψυκτικά, στους επισκέπτες.
2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ Ο ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ
Με δεδομένη την ιδιαιτερότητα και τη σημασία του Μουσείου
Ακρόπολης, καθώς και το γεγονός ότι ήδη από την έναρξη της λειτουργίας του
έχει αποτελέσει επίκεντρο προσοχής και δυναμικής προσέλευσης, ο
παραχωρησιούχος πρέπει να λάβει στο μέγιστο βαθμό υπόψη τα ακόλουθα:
1.
Οι χώροι και ο εξοπλισμός που θα παραδίδονται είναι σε εξαιρετική
κατάσταση, αρίστης ποιότητας και απολύτως ικανά για το σκοπό για
τον οποίο προορίζονται. Οι υψηλές προδιαγραφές και η υψηλή
οικονομική αξία του εξοπλισμού, που αποτελεί δημόσια περιουσία,
επιτάσσουν την αυξημένη ευθύνη του παραχωρησιούχου για την
διατήρηση των στοιχείων σε άψογη κατάσταση και την αυξημένη του
ευθύνη σε περίπτωση ζημίας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων και
ζημιών ελάσσονος εξοπλισμού, που κατά τα συναλλακτικά ήθη,
υπόκεινται σε φθορά και ζημία, λόγω της συγκεκριμένης χρήσης.
2.
Ο παραχωρησιούχος μπορεί να προτείνει οποιαδήποτε συμπλήρωση
εξοπλισμού κρίνει απαραίτητη για την καλύτερη λειτουργία των χώρων,
έχοντας λάβει υπόψη την τήρηση των αισθητικών προδιαγραφών που
διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του
Μουσείου, δηλαδή με άξονα την προσαρμογή της λειτουργίας της
επιχείρησής του στα κυρίαρχα μορφολογικά και αισθητικά στοιχεία του
Μουσείου.
3.
Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση στις εγκαταστάσεις του εστιατορίου
και του αναψυκτηρίου, όπως στη μορφή του, στην εξωτερική όψη,
εσωτερική διαρρύθμιση του, στο μόνιμο εξοπλισμό και γενικά
οποιαδήποτε παρέμβαση ή αλλαγή οιουδήποτε τύπου και μεγέθους,
χωρίς την πρότερη σύμφωνη γνώμη και γραπτή έγκριση του οργάνου
εποπτείας.
4.
Τα σκεύη εξυπηρέτησης κοινού (σκεύη σερβιρίσματος) ή τεμάχια
αυτών,
που
ενδεχομένως
χρειαστεί
να
προμηθευτεί
ο
παραχωρησιούχος – σε συμπλήρωση αυτών που θα του παραδοθούν –
θα πρέπει να είναι όμοια, με τα υφιστάμενα για λόγους αισθητικής. Εάν
απαιτηθεί αγορά νέων σειρών από σερβίτσια, απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη του οργάνου εποπτείας.
5.
Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι αρίστης
ποιότητας και να περιλαμβάνουν όσο το δυνατό περισσότερα επώνυμα
προϊόντα με ονομασία προέλευσης, ώστε να διαφημίζεται και να
αναδεικνύεται η ελληνική παραγωγή. Οι προμηθευτές πρώτων υλών
πρέπει να τηρούν όλες τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και ο
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6.

7.

8.

παραχωρησιούχος υποχρεούται να προσκομίζει σχετικά πιστοποιητικά,
οποτεδήποτε του ζητηθεί από το όργανο εποπτείας. Το όργανο
εποπτείας δικαιούται οποτεδήποτε να διενεργεί έλεγχο σε τρόφιμα για
την τήρηση ή μη των νομίμων διατάξεων περί διασφάλισης ποιότητας
και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτές δεν πληρούνται, θα
συντάσσει ειδική έκθεση και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο
την κατάπτωση ποινής διαβαθμισμένου ύψους 5.000 – 50.000 ευρώ,
για κάθε παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
Το μενού (κατάλογος) πρέπει να διακρίνεται από ποικιλία πιάτων και
τιμών, ώστε να καλύπτει τις οικονομικές δυνατότητες, όσο
μεγαλύτερου μέρους του κοινού γίνεται. Το όργανο εποπτείας διατηρεί
το δικαίωμα να προβεί σε μείωση τιμών σε βασικά είδη με έγγραφη
αιτιολογημένη απόφασή της αφού λάβει υπόψη της, τυχόν ενστάσεις
του παραχωρησιούχου, ιδίως αναφορικά με το κόστος λειτουργίας, που
βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Θα ενθαρρύνεται η δημιουργία
ειδικών μενού με χαμηλές τιμές.
Το αναψυκτήριο και το εστιατόριο θα λειτουργούν ταυτόχρονα και καθ'
όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Μουσείου, για την εξυπηρέτηση
του μέγιστου αριθμού επισκεπτών. Ο παραχωρησιούχος αποδέχεται ότι
σε περίπτωση που μελλοντικά το ωράριο λειτουργίας επεκταθεί, θα
επεκταθεί και η υποχρέωσή του για λειτουργία των χώρων εστίασης,
κατά τον ίδιο χρόνο, χωρίς μεταβολή των οικονομικών και άλλων όρων
της παρούσας. Ο παραχωρησιούχος αποδέχεται ότι σε περίπτωση
πραγματοποίησης ειδικών εκδηλώσεων του Μουσείου Ακρόπολης θα
διατηρεί σε λειτουργία το εστιατόριο και το αναψυκτήριο και πέραν του
ανωτέρω ωραρίου, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του Μουσείου.
Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει και να λειτουργεί με εφαρμογή
συστήματος ERP για την ηλεκτρονική παρακολούθηση παραγγελιών –
αποδείξεων.

3. ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
α) Ο χώρος διαθέτει πλήρη εξοπλισμό κουζίνας, τον οποίο ο
παραχωρησιούχος
υποχρεούται να συμπληρώνει, ανάλογα με τις ανάγκες
που παρουσιάζονται. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας καταστούν
αναγκαίες εκτεταμένες και σημαντικές συμπληρώσεις ή αντικαταστάσεις του
άνω εξοπλισμού, τότε ο παραχωρησιούχος προτείνει αντίστοιχης ποιότητας
και αισθητικής εξοπλισμό, η οποία πρέπει να τύχει της έγγραφης αποδοχής
του οργάνου εποπτείας. Ο παραχωρησιούχος θα υποχρεούται να προβεί στην
προμήθεια του νέου εξοπλισμού καταβάλλοντας εξ ιδίων πόρων το σχετικό
κόστος, ώστε να καλύπτονται οι σχετικές ανάγκες λειτουργίας.
β) Η τελική διάταξη και η οριστικοποίηση του ακριβούς αριθμού
τραπεζοκαθισμάτων για τον κάθε χώρο, αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής
ελευθερίας του παραχωρησιούχου και θα πρέπει αφενός να λάβει υπόψιν τις
προδιαγραφές ασφαλείας του χώρου και την πρόβλεψη διόδων προς τις
εξόδους κινδύνου και αφετέρου να συμπεριλάβει τις υποδείξεις του οργάνου
εποπτείας για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του χώρου. Η διάταξη και
ο ακριβής αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων, που θα καθορισθούν, μπορεί να
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μεταβληθεί για λόγους εσωτερικής διαρρύθμισης, αφού ληφθεί η έγκριση του
οργάνου εποπτείας.
γ) Η δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης ή συμπλήρωσης ή
αντικατάστασης του εξοπλισμού σκευών και οργάνων κουζίνας, στο βαθμό
που κρίνεται αναγκαία, θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον παραχωρησιούχο,
καθώς και η συντήρηση των χώρων και του υφιστάμενου παγίου, ακινήτου
και κινητού εξοπλισμού. Μετά την λήξη της σύμβασης, όλες οι σταθερές
διαρρυθμίσεις, εγκαταστάσεις, τροποποιήσεις, διαμορφώσεις των χώρων,
καθώς και τυχόν ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις και λοιπά
παραρτήματα, με εξαίρεση τον εξοπλισμό κινητών πραγμάτων κουζίνας, τα
οποία εισενέχθησαν από τον παραχωρησιούχο, θα παραμένουν σε όφελος των
χώρων, χωρίς το δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του παραχωρησιούχου.
Μαζί με αυτά ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να αποδίδει στο Μουσείο και
όλες τις μόνιμες και σταθερές εγκαταστάσεις των χώρων, τον εξοπλισμό και
τα κινητά (έπιπλα κλπ.), που περιγράφονται στο αρχικό πρακτικό παράδοσης
εξοπλισμού, που συνοδεύει την αρχική σύμβαση, στην ίδια άριστη κατάσταση
που τα παρέλαβε.
ε) Εάν διαπιστωθούν ζημίες ή βλάβες στο χώρο, στο ευρύτερο κτίριο ή
στον εξοπλισμό των χώρων (είτε στον πάγιο, είτε στο νεότερο που
τοποθετήθηκε κατά τη συμβατική διάρκεια), που προήλθαν από υπαιτιότητα
του παραχωρησιούχου ή των προστηθέντων του, υποχρεούται άμεσα να
αποκαταστήσει τη ζημία, και σε περίπτωση που επιδείξει ολιγωρία, με
εισήγηση του οργάνου εποπτείας θα επιβάλλονται ποινικές ρήτρες ύψους
μεταξύ 5.000 – 50.000 ευρώ με καταλογιστική πράξη του Δ.Σ. του Μουσείου,
ανάλογα με την έκταση της ζημίας, σε βάρος του παραχωρησιούχου, καθώς
και καταλογίζονται όλες οι επιπλέον αξιώσεις αποζημίωσης από το Δ.Σ. του
Μουσείου.
στ) Εάν ο παραχωρησιούχος ή προστηθέντες του ή τα μέλη της
διοίκησής του (σε περίπτωση νομικού προσώπου) κατ’ επανάληψη δεν
συμμορφώνονται με τους εκάστοτε κανόνες υγιεινής και ασφαλείας, που
εφαρμόζει το Μουσείο, και προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις, που
δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την υγιεινή των τροφίμων, την ασφάλεια του
χώρου, των επισκεπτών ή των εκθεμάτων, , το όργανο εποπτείας εισηγείται
προς το Δ.Σ. του Μουσείου την κατάπτωση των ανωτέρω ποινικών ρητρών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο, ή/και την έκπτωσή
του από την σύμβαση.
4. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Α. Οι χώροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως αναψυκτήριο
(ισόγειο) και ως εστιατόριο (2ος όροφος, εσωτερικός χώρος και βεράντα),
δηλαδή αποκλειστικά για την λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
Β. Απαγορεύεται η συνολική ή μερική μίσθωση ή υπομίσθωση ή η με
οποιοδ ήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, παραχώρηση της χρήσης των
χώρων ή κινητών πραγμάτων εξ αυτών σε τρίτους, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, καθώς και η μίσθωση με τη μορφή FRANCHISING. Επίσης,
απαγορεύεται απολύτως και συνιστά λόγο άμεσης καταγγελίας της σύμβασης
η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση και άμεση ή έμμεση προβολή του σήματος και
της επωνυμίας του παραχωρησιούχου εντός του χώρου του Μουσείου και του
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περιβάλλοντος χώρου, με εξαίρεση τον εγκεκριμένο από το Μουσείο
διακριτικό τίτλο.
Γ. Στο αναψυκτήριο θα πωλούνται αποκλειστικά και μόνον είδη
αναψυκτηρίου, καφενείου, ζαχαροπλαστείου, όπως κρύα παρασκευάσματα,
αρτοσκευάσματα, τοστ, τυρόπιτες, σνακ, σάντουιτς, γιαούρτια, παγωτά,
ροφήματα, αναψυκτικά, συνοδευτικά καφέ, χυμοί, γαλακτοκομικά, νερά,
σαλάτες και συναφή είδη, τα οποία θα προβλέπονται σε τιμοκατάλογο που θα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα είδη που προβλέπονται στην οικεία
Αγορανομική Διάταξη, και με τις τιμές που ορίζονται σε αυτή, όπως κάθε φορά
τροποποιείται και ισχύει.
Δ. Στο εστιατόριο θα διατίθενται κατά την ελεύθερη κρίση του
παραχωρησιούχου προϊόντα-παρασκευάσματα εστιατορίου όπως σαλάτες,
ορεκτικά, κρύα πιάτα, ζεστά πιάτα, επιδόρπια, ποτά, αλλά και είδη από τα ως
άνω κλπ. Για την αποφυγή διάδοσης οσμών στους χώρους του Μουσείου η
παρασκευή τους θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις που
έχουν καθορισθεί για τις αντίστοιχες κατηγορίες εδεσμάτων.
Ε. Ο κατάλογος των πωλούμενων προϊόντων του εστιατορίου, ο οποίος
θα ανανεώνεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, στη χειμερινή και θερινή
σεζόν, υποχρεωτικώς πρέπει
να περιλαμβάνει
παραδοσιακά και
αντιπροσωπευτικά εδέσματα της Ελληνικής Κουζίνας καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας του εστιατόριου. Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται για την
παρασκευή εδεσμάτων πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και βεβαιωμένης
προέλευσης.
ΣΤ. Απαγορεύεται αυστηρώς η τροποποίηση των εγκαταστάσεων
κουζίνας-παρασκευαστηρίων του αναψυκτηρίου και του εστιατορίου χωρίς την
προηγούμενη έγκριση του οργάνου εποπτείας. Η τυχόν έγκριση που θα δοθεί
θα είναι σε κάθε περίπτωση με την αίρεση της πλήρους αποφυγής δημιουργίας
κνίσας, δυσοσμίας, καπνού και γενικά ρύπανσης του περιβάλλοντος του
Μουσείου.
Ζ. Οι πωλητές-υπάλληλοι του παραχωρησιούχου θα έχουν ευπρεπή,
ομοιόμορφη εμφάνιση και θα φέρουν στο στήθος μικρή πινακίδα με το
ονοματεπώνυμό τους. Το προσωπικό, που θα απασχολείται στους χώρους
εστίασης θα αποτελείται από έμπειρους στην εξυπηρέτηση πελατών
σερβιτόρους, κατά προτίμηση αποφοίτους σχολής τουριστικών επαγγελμάτων
ή συναφών με το αντικείμενο σχολών, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν
υποχρεωτικά επαρκώς για την άσκηση των καθηκόντων τους την αγγλική
γλώσσα, με επιθυμητή την επιπρόσθετη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.
Το προσωπικό υποχρεούται να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα
έγγραφα που απαιτούνται από τον νόμο για την άσκηση της εργασίας του και
κυρίως θεωρημένο και ισχύον βιβλιάριο υγείας, θα είναι δε υπεύθυνο (καθώς
και ο παραχωρησιούχος) για την τήρηση μόνιμα άψογης καθαριότητας εντός
και εκτός των χώρων. Το προσωπικό θα εκπαιδεύεται υποχρεωτικά από
συνεργάτες του Μουσείου, αναφορικά με την τήρηση κανόνων ασφαλείας και
ορθής χρήσης των χώρων. Το όργανο εποπτείας δικαιούται να απαιτήσει την
αντικατάσταση προσωπικού, που δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω
προσόντα ή δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία του χώρου. Η
συμπεριφορά του παραχωρησιούχου, των προστηθέντων και των υπαλλήλων
του πρέπει να είναι άριστη και συνάδουσα προς το κύρος και την
ιδιαιτερότητα του Μουσείου.
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Η. Ο παραχωρησιούχος και το προσωπικό του οφείλουν να
συμμορφώνονται προς τους κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας του
Μουσείου, τις υποδείξεις, συστάσεις του οργάνου εποπτείας, για την εύρυθμη
λειτουργία του χώρου και την απρόσκοπτη διακίνηση των επισκεπτών.
Θ. Απαγορεύεται η λειτουργία οχλούντων ηχητικών οργάνων και
τηλεοπτικών συσκευών (ραδιοκασετόφωνα μεγάλης ισχύος, τηλεοράσεις
κ.λπ.), και εκπομπές ή μουσική που κατά την κρίση του οργάνου εποπτείας
δεν συνάδει με το κύρος του Μουσείου, καθώς και η ανάρτηση διαφημίσεων,
πόστερς, φωτεινών επιγραφών κ.λπ. στο αναψυκτήριο και στο εστιατόριο.
Ι. Ο ανεφοδιασμός του αναψυκτηρίου και του εστιατορίου πρέπει να
γίνεται τις ημέρες και ώρες που θα υποδειχθούν από το όργανο εποπτείας. Η
αποθήκευση εφοδίων και εξοπλισμού του αναψυκτηρίου και του εστιατορίου
σε χώρους ορατούς από αυτά, έστω και προσωρινά, απαγορεύεται εκτός εάν
έχει ορισθεί διαφορετικά από το όργανο εποπτείας. Για την συγκέντρωση και
αποκομιδή των απορριμμάτων θα υπάρχουν ειδικοί καλαίσθητοι κάδοι.
Αντιστοίχως η απομάκρυνση των απορριμμάτων θα γίνεται σύμφωνα με την
μέθοδο και σε χρόνο, που θα ορισθεί σε συνεργασία με τους υπευθύνους του
Μουσείου. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να μεριμνά για την ανακύκλωση
των απορριμμάτων κάνοντας χρήση των χώρων και του εξοπλισμού που
διατίθενται για τον σκοπό αυτό.
ΙΑ. Απαγορεύονται οι συναλλαγές σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα εκτός
του Ευρώ, καθώς και η ανταλλαγή συναλλάγματος.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ
Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις ακόλουθες
υποχρεώσεις, οι οποίες είναι όλες ουσιώδεις και η παράβαση των οποίων
δημιουργεί δικαίωμα μονομερούς και αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης από
το Μουσείο (κήρυξής του ως εκπτώτου) με απόφαση του Διοικητικού του
Συμβουλίου :
α) να κάνει καλή χρήση των χώρων διατηρώντας τους καθαρούς και
ευπρεπείς, ενώ οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως το όργανο εποπτείας για
τυχόν κινδύνους ή ζημιές. Συνεργαζόμενη με το Μουσείο επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας θα μεριμνά για τον καθαρισμό των δαπέδων της
σάλας του εστιατορίου και των χώρων υγιεινής του κοινού, με εξαίρεση τα
παρασκευαστήρια, κατά την έναρξη και την λήξη λειτουργίας του Μουσείου.
Υποχρέωση του παραχωρησιούχου είναι ο συχνός και επιμελής καθαρισμός
των παρασκευαστηρίων, καθώς και ο καθαρισμός όλων των χώρων του
εστιατορίου, σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί μέσα στη διάρκεια της ημέρας.
Επίσης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να μεριμνά για τη συχνή και επιμελή
καθαριότητα των ψυγείων, των αποθηκών και των λοιπών βοηθητικών
χώρων, τους οποίους θα χρησιμοποιεί (επίπεδα -1 και -2 του κτιρίου).
β) να χρησιμοποιεί, να διατηρεί και να συντηρεί αδιαλείπτως τον
εξοπλισμό του αναψυκτηρίου και του εστιατορίου, μεριμνώντας για την καλή
του κατάσταση και την αποφυγή βλαβών και τηρώντας όλους τους κανόνες
ασφαλείας του εξοπλισμού και των ειδών κουζίνας.
γ) να λειτουργεί το αναψυκτήριο και το εστιατόριο συνεχώς κατά τις
ημέρες και ώρες, στις οποίες το Μουσείο είναι επισκέψιμο για το κοινό, οπότε
θα απασχολεί με δαπάνες του το αναγκαίο προσωπικό εξυπηρέτησης του
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κοινού και σερβιρίσματος καθημένων, που κάθε φορά χρειάζεται για την
άψογη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
δ) να τηρεί τις οδηγίες του οργάνου εποπτείας για τον τρόπο χρήσεως
των εξωτερικών χώρων του αναψυκτηρίου και του εστιατορίου, την
πρόσβαση στο χώρο του Μουσείου.
ε) να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις οικονομικές και διοικητικές
διατάξεις, την τήρηση του νομίμου ωραρίου λειτουργίας σε σχέση βεβαίως με
το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου και τις τυχόν ειδικές ανάγκες του
Μουσείου, τους κανόνες που διέπουν τη διατίμηση των πωλουμένων
προϊόντων, της νομίμου απασχολήσεως του προσωπικού και νομίμου
εκδόσεως και ισχύος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας. Κάθε παραβίαση
των διατάξεων αυτών που θα διαπιστώνεται με οποιοδήποτε τρόπο από το
όργανο εποπτείας, θα οδηγεί σε επιβολή ποινών από το Διοικητικό Συμβούλιο
διαβαθμισμένου ύψους μεταξύ 5.000 και 50.000 ευρώ μετά από κλήση του
παραχωρησιούχου σε προηγούμενη ακρόαση, αφού εκτιμηθεί η βαρύτητα του
παραπτώματος και η έκταση της τυχόν επελθούσας ζημίας.
στ) να συμμορφώνεται με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες
λειτουργίας και ασφαλείας του Μουσείου Ακροπόλεως και τις υποδείξεις του
οργάνου εποπτείας στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του Μουσείου.
ζ) να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την τεχνική υπηρεσία του
Μουσείου για κάθε βλάβη, που παρουσιάζεται στους χώρους του εστιατορίου,
του αναψυκτηρίου και των παρασκευαστηρίων, καθώς και των βοηθητικών
χώρων, η επιδιόρθωση των οποίων δεν αποτελεί υποχρέωσή του (όπως ο
εξοπλισμός), ώστε να επιδιορθώνονται άμεσα οι βλάβες από συνεργάτες του
Μουσείου.
η) να καταβάλλει ανελλιπώς και εμπρόθεσμα το μηνιαίο ποσό απόδοσης
προς το Μουσείο και να αποπληρώνει εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς του
ΟΤΕ, που τον αφορούν. Οι λογαριασμοί ρεύματος, ύδατος και η δαπάνη για
τον κλιματισμό καταβάλλονται από το Μουσείο. Κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη
ή επιβάρυνση που ενδεχόμενα ανακύψει (π.χ. τέλη, φόροι ή επιβαρύνσεις) θα
βαρύνουν τον παραχωρησιούχο.
θ) να αποδέχεται και να συνεργάζεται για την διοργάνωση κάθε είδους
εκδηλώσεων ή συνεστιάσεων του Μουσείου στους χώρους εστίασης,
σύμφωνα με το τακτικό ή έκτακτο πρόγραμμα εκδηλώσεων, που θα
διαμορφώνουν οι υπηρεσίες του Μουσείου και να συνεργάζεται με τους
πελάτες για την παροχή υπηρεσιών εστίασης.
ι) ο παραχωρησιούχος θα υποχρεούται σε συνεργασία και συναπόφαση
επί θεμάτων εκδηλώσεων, μορφωτικών δράσεων, αφιερωμάτων κτλ. με ειδικό
συνεργάτη ή εκπρόσωπο του Μουσείου επί γαστρονομικών και πολιτιστικών
θεμάτων.
ια) να είναι συνεπής με τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τρίτους,
οι οποίες σχετίζονται με την άσκηση της επιχείρησής του ως
παραχωρησιούχου του Μουσείου Ακρόπολης, όπως ιδίως απέναντι στο πάσης
φύσεως προσωπικό του, στους προμηθευτές του, στα ασφαλιστικά ταμεία και
το ελληνικό Δημόσιο και ιδίως όσον αφορά την ακριβή τήρηση της
φορολογικής νομοθεσίας.
ιβ) να επιδεικνύει ή αποστέλλει αντίγραφα σε τακτική βάση ή και
εκτάκτως από τα φορολογικά στοιχεία της κατά παραχώρηση δραστηριότητάς
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του (π.χ. δελτία ημερήσιας φορολογικής αναφοράς σήμανσης στοιχείων,
μηνιαία ισοζύγια γενικής λογιστικής) στα εξουσιοδοτημένα προς έλεγχό τους
όργανα του Μουσείου Ακρόπολης, να αποστέλλει ημερήσια ενημέρωση για τα
έσοδα του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, να δέχεται την ηλεκτρονική
διασύνδεση του ηλεκτρονικού φορολογικού μηχανισμού του με το λογιστήριο
του Μουσείου Ακρόπολης και γενικά να δέχεται και να συνεργάζεται σε κάθε
διαδικασία οικονομικού ελέγχου από το Μουσείο Ακρόπολης για την άμεση ή
έμμεση εξακρίβωση των εσόδων από την λειτουργία του εστιατορίου και του
αναψυκτηρίου του Μουσείου
ιγ) να μην προβαίνει κατά την άσκηση της εν γένει επιχειρηματικής
δραστηριότητάς του σε ενέργειες ή παραλείψεις, οι οποίες παραβιάζουν τον
νόμο ή τα χρηστά ήθη και θίγουν το κύρος του Μουσείου Ακρόπολης ως
κρατικού Μουσείου διεθνούς εμβέλειας.
6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτέλεση της σύμβασης παρακολουθείται από ειδικά συνιστώμενη
Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή συνιστάται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου. Η Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση
του Προέδρου της και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών της. Το Δ.Σ. του Μουσείου μπορεί να συνιστά και άλλα όργανα
εποπτείας με ειδική καθήκοντα ελέγχου της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι το κατά τεκμήριο αρμόδιο όργανο
για την εποπτεία της λειτουργίας των χώρων, την παρακολούθηση της
σύμβασης και της καλής εκτέλεσης των συμβατικών όρων από τον
παραχωρησιούχο, για την επίλυση κάθε προβλήματος που ενδέχεται να
ανακύψει αναφορικά με τη λειτουργία των χώρων εστίασης και για την
ερμηνεία των συμβατικών τευχών (σύμβαση και παραρτήματα). Επίσης,
αποτελεί το όργανο, που συναποφασίζει και συνδιοργανώνει με τον
παραχωρησιούχο θέματα γενικότερης στρατηγικής ανάπτυξης, οργάνωσης και
προβολής των χώρων εστίασης.
Ο παραχωρησιούχος απευθύνεται για κάθε έγγραφη επικοινωνία του με
το Μουσείο, «υπ’ όψιν Επιτροπής Παρακολούθησης Εστιατορίου –
Αναψυκτηρίου». Τα συνήθη λογιστικά θέματα της σύμβασης αντιμετωπίζονται
από την Οικονομική Υπηρεσία του Μουσείου.
Παράλληλα, ο παραχωρησιούχος θα ορίσει ειδικό εκπρόσωπο που θα
είναι αρμόδιος για την άμεση επικοινωνία με την Επιτροπή ή άλλο όργανο
εποπτείας του Μουσείου και θα υποχρεούται να παρίσταται στις συσκέψεις της
εφόσον κληθεί για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων.
7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι όροι λειτουργίας του χώρου θεωρούνται όλοι ως ουσιώδεις και η
παράβασή τους θεμελιώνει το δικαίωμα του Μουσείου να προχωρήσει σε
επιβολή ποινικής ρήτρας ή/και σε έκπτωση και αποβολή του
παραχωρησιούχου, και να καταλογίσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας, που
έχει υποστεί. Η έκπτωση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που
απευθύνεται στον παραχωρησιούχο, μετά από προηγούμενη κλήση του σε
ακρόαση και έχει άμεση ισχύ. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Μουσείου.
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Σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος καθυστερεί την καταβολή του
παγίου ποσού απόδοσης, το όργανο εποπτείας δικαιούται να εισηγηθεί προς το
Δ.Σ. την επιβολή ποινής ίσης με 2.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Σε
περίπτωση που ο παραχωρησιούχος καθυστερεί κατ’ επανάληψη την
καταβολή, το όργανο εποπτείας μπορεί να εισηγηθεί στο Δ.Σ. την έκπτωση
του παραχωρησιούχου.
Ειδικά για βαρείες παραβάσεις από τον παραχωρησιούχο όρων, που
αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, επιβάλλονται σε βάρος του και οι
ποινικές ρήτρες, που εισηγείται για κάθε περίπτωση το όργανο εποπτείας προς
το Δ.Σ., οι οποίες θα κυμαίνονται μεταξύ 5.000 και 50.000 ευρώ, χωρίς να
αποκλείεται περαιτέρω καταλογισμός αποζημίωσης για το Μουσείο. Η
εισήγηση για κατάπτωση ποινικής ρήτρας γίνεται από το όργανο εποπτείας, το
οποίο διαπιστώνει την παράβαση και ενημερώνει εγγράφως τον
παραχωρησιούχο, και η απόφαση για την ποινή λαμβάνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο μετά από κλήση σε προηγούμενη ακρόαση. Σε περίπτωση που ο
παραχωρησιούχος
κατ’ επανάληψη προβαίνει σε παραβίαση των ως άνω
όρων, το όργανο εποπτείας μπορεί να εισηγηθεί στο Δ.Σ. την έκπτωση του
παραχωρησιούχου.
Οι ποινές, που τυχόν επιβάλλονται στον παραχωρησιούχο πρέπει να
καταβάλλονται από τον ίδιο αμελλητί, σε διαφορετική περίπτωση δε
παρακρατούνται με την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών που έχουν
κατατεθεί ή αποστέλλονται προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για ταμειακή βεβαίωση
και είσπραξη.
Η από μέρους του Μουσείου ανοχή παράβασης ή καταστρατήγησης της
σύμβασης ή η καθυστέρηση να ασκήσει τις αρμοδιότητές του δεν συνεπάγεται
καμία παραίτηση από αυτές, ούτε συνιστά τροποποίηση της σύμβασης και δεν
απαλλάσσει τον παραχωρησιούχο από την ευθύνη του.
Καμία τροποποίηση της σύμβασης δεν είναι έγκυρη, αν δεν γίνει
εγγράφως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1-4
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Προς το Μουσείο Ακρόπολης
Έχοντας υπόψη την πρόσκληση, τους όρους της οποίας αποδέχομαι
ανεπιφύλακτα, με την παρούσα αιτούμαι, για λογαριασμό της επιχείρησης/
κοινοπραξίας που νόμιμα δεσμεύω και εκπροσωπώ, τη συμμετοχή στη
διαδικασία ανάθεσης για την παραχώρηση υπηρεσιών διαχείρισης και
λειτουργίας των χώρων εστίασης που βρίσκονται στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ.
Δηλώνω ότι έχω επισκεφθεί και έχω λάβει γνώση του χώρου και των
συνθηκών λειτουργίας του αναψυκτηρίου, του εστιατορίου καθώς και του
Μουσείου.
Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, ότι η
επιχείρηση πληροί όλα τα κριτήρια της πρόσκλησης και παραιτούμαι από την
προσβολή ή αμφισβήτησή τους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
e-mail ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
(Ονοματεπώνυμο & Σφραγίδα)

Θεώρηση γνησίου υπογραφής
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης: _____________________________________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: __________________________________________
Δικαιούχος: ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Εγγύηση μας υπ' αριθμόν ________________ για ευρώ 20.000
Πληροφορηθήκαμε ότι ο _____________ ή η Εταιρεία _______________,
οδός _________, αριθμός __________, ή η Ένωση Εταιρειών που αποτελείται
από τις εταιρίες ..., ..., και ... πρόκειται να συμμετάσχει στη διαδικασία
επιλογής αναδόχου παραχωρήσεως υπηρεσιών δυνάμει της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης

υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής
(αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης» του Δ.Σ. του
Μουσείου Ακρόπολης σύμφωνα με την οποία (άρθρο 7 παρ. 11) ο
___________ ή η Εταιρεία ___________________ή Ένωση ή η Ένωση
Εταιρειών που αποτελείται από τις εταιρίες ...................., ................, και
............υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής, ποσού Ευρώ είκοσι
χιλιάδων (20.000).

Μετά τα παραπάνω, παρέχουμε με την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ
του_________, της Εταιρείας ________________ (ή σε περίπτωση Ένωσης
υπέρ των εταιρειών 1) _________, 2) ________ ατομικά για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης) και εγγυώμαστε προς εσάς με την
παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως καθώς και όλων των προσωποπαγών και μη
ενστάσεων των παραπάνω, να καταβάλουμε σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες
από την υποβολή της σχετικής έγγραφης αιτήσεώς του νομίμου εκπροσώπου
του Μουσείου Ακρόπολης, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις
ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς εκ μέρους μας έρευνα του βάσιμου ή μη
της απαίτησής σας, κάθε ποσό που θα ορίζεται στη δήλωση σας και που δεν
θα ξεπερνά το οριζόμενο στην παρούσα εγγύηση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Ισχύς: 60 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας
δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης: _____________________________________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: __________________________________________
Δικαιούχος: ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Εγγύηση μας υπ' αριθμόν ________________ για ευρώ 100.000
Πληροφορηθήκαμε ότι ο _____________ ή η Εταιρεία _______________,
οδός _________, αριθμός __________, ή η Ένωση Εταιρειών που αποτελείται
από τις εταιρίες ..., ..., και ... πρόκειται να συνάψει μαζί σας σύμβαση για την
παραχώρηση υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων εστίασης του
Μουσείου Ακρόπολης, και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή ο
___________ ή η Εταιρεία ___________________ή Ένωση ή η Ένωση
Εταιρειών που αποτελείται από τις εταιρίες ...................., ................, και
............υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού Ευρώ
__________.
Μετά τα παραπάνω, παρέχουμε με την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ
του_________, της Εταιρείας __________________ (ή σε περίπτωση Ένωσης
υπέρ των εταιρειών 1) _________, 2) ________ ατομικά για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης) και εγγυώμαστε προς εσάς με την
παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως καθώς και όλων των προσωποπαγών και μη
ενστάσεων των παραπάνω, να καταβάλουμε σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες
από την υποβολή της σχετικής έγγραφης αιτήσεώς του νομίμου εκπροσώπου
του Μουσείου Ακρόπολης, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις
ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς εκ μέρους μας έρευνα του βάσιμου ή μη
της απαίτησής σας, κάθε ποσό που θα ορίζεται στη δήλωση σας και που δεν
θα ξεπερνά το οριζόμενο στην παρούσα εγγύηση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Ισχύος: __________________
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας
δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιο λόγησης της διαδικασίας ανάθεσης
για την παραχώρηση υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας του
εστιατορίου και του αναψυκτηρίου του Μουσείου Ακρόπολης,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του/Της
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__ 1
Με την παρούσα υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για
την

παραχώρηση

υπηρεσιών

διαχείρισης

και

λειτουργίας

των

χώρων εστίασης του Μουσείου Ακρόπολης.
Το μηνιαίο ποσοστό απόδοσης θα είναι ποσοστό ….. %) επί του
γενομένου

μηνιαίου

ακαθαρίστου

κύκλου

εργασιών

(χωρίς

Φ.Π.Α.), το οποίο προσφέρουμε κατά τους όρους της πρόσκλησης
των ανωτέρω χώρων.

______________ (Ημερομηνία)
____________ (Τόπος)
Ο προσφέρων/
Ο νόμιμος εκπρόσωπος/

1

. Π λ ήρ η σ το ι χε ί α π ρο σφ έρο ν το ς , ό πω ς αν αφ έ ρο ν τ α ι σ τ ην Αί τ ησ η Σ υμ μ ε τ ο χή ς.
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