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Αρθρο 1ο
Αντικείµενο της
παρούσας είναι η προµήθεια νερού, µπύρας,
αναψυκτικών , ποτών, ειδών παντοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και
παγωτών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών
Μύρτου και Πλατύ Γυαλού για
το χρονικό διάστηµα Ιούνιος ως
Οκτώβριος 2015 και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ για χρονικό διάστηµα
ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης .
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των € 186.838,80 ( εκατόν
ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά ) χωρίς τη
δαπάνη Φ.Π.Α για τις ανάγκες
των κυλικείων των παραλιών του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς και στο ποσό των € 7.213,97 ( εφτά χιλιάδες διακόσια δέκα τρία
και ενενήντα επτά λεπτά ) µε τη δαπάνη Φ.Π.Α για τις ανάγκες των κυλικείων της
ΚΕ∆ΗΚΕ
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις:
- Της αριθµ. 11389/93 Υπουργικής απόφασης ( ΕΚΠΟΤΑ )
- Του Ν. 2286/1995 « Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα»
- Του Ν. 3463/2006 « Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας )
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τρόπος Εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό
δηµόσιο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή λιανικής
πώλησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του άρθρου
209 παρ. 1 του Ν. 32463/2006 .
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
Α/ ∆ιακήρυξη
Β/ Συγγραφή υποχρεώσεων
Γ/ Ενδεικτικό τιµολόγιο
∆/ Τεχνική περιγραφή
ΑΡΘΡΟ 5ο
Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές θα γίνονται µε ελεύθερες τιµές τιµολόγησης και θα γίνονται
για το σύνολο των ειδών
που περιγράφονται στην παρούσα µελέτη.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αναθεώρηση τιµών προσφοράς

Οι τιµές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε
λόγο ή αιτία αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της
συµβατικής χρονικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆Η
Τα χορηγούµενα είδη θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας, µε τους όρους του Κώδικα
τροφίµων και ποτών και αντικειµένων κοινής χρήσης και µε τις εκάστοτε
Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις
καθώς και τους κανονισµούς του
Υπουργείου Ανάπτυξης και τροφίµων.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Τόπος – Τρόπος παράδοσης
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της
λειτουργίας των κυλικείων των παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γυαλού και ΚΕ∆ΗΚΕ
στους χώρους των δύο ως άνω αναφεροµένων παραλιών και στους χώρους που θα
υποδειχθούν από την ΚΕ∆ΗΚΕ , ύστερα από παραγγελία των υπευθύνων
λειτουργίας των κυλικείων των παραλιών και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ .
Η παραγγελία θα γίνεται τηλεφωνικά ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας .
Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη σε κάποιο είδος ο προµηθευτής θα
πρέπει να ενηµερώσει µέχρι το πρωί της επόµενης ηµέρας τους υπευθύνους των
παραλιών.
Κατά την παράδοση των παραγγελθέντων υλικών ο προµηθευτής θα πρέπει
να προσκοµίζει και να παραδίδει στον υπεύθυνο λειτουργίας του κυλικείου της
κάθε παραλίας ή των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ το πρωτότυπο δελτίο αποστολής. Το
αντίστοιχο τιµολόγιο θα προσκοµίζεται µέσα σε ένα µήνα από την ηµέρα της
παράδοσης στην ανάλογη Υπηρεσία και συγκεκριµένα ∆ήµος Κεφαλλονιάς ή
ΚΕ∆ΗΚΕ .
Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να χαρακτηρίζει µε ακρίβεια στο δελτίο
αποστολής και στο τιµολόγιο την ποσότητα και τα είδη που παραδίδει.
Τα απαιτούµενα για την προµήθεια των ειδών µεταφορικά µέσα, ο έλεγχος
τους σε όλη την διάρκεια της προµήθειας και το απαιτούµενο εργατοτεχνικό
προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους στους χώρους που θα
υποδεικνύει κάθε φορά η
υπηρεσία
, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον
προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Υπέρβαση προθεσµίας παράδοσης
Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης του µειοδότη και παραβίαση του χρόνου
παράδοσης , η υπηρεσία µπορεί µονοµερώς να λύση τη σύµβαση και να
συµβληθεί µε άλλον προµηθευτή επιβαρύνοντας τον µη ανταποκριθέντα µε τη
ζηµιά που θα προκύψει παρακρατώντας εν µέρει ή όλη την εγγυητική του
επιστολή.
Τα παραπάνω γίνονται µε απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής ή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ΗΚΕ .

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή
επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ η οποία έχει συσταθεί µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
ΚΕ∆ΗΚΕ .
Επίσης θα γίνεται έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της
παραγγελίας
καθώς και της καθαριότητας των µεταφορικών µέσων που
χρησιµοποιεί ο προµηθευτής .
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΩΝ
Για
την εξασφάλιση της ποιότητας των ειδών καθ΄όλη τη διάρκεια της
προµήθειας, η Υπηρεσία του ∆ήµου και της ΚΕ∆ΗΚΕ έχει το δικαίωµα να
αποστέλλει δείγµατα των ειδών της προµήθειας για έλεγχο στο Γενικό Χηµείο
του Κράτους.
Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί ακαταλληλότητα
των ειδών ο
προµηθευτής πρέπει να τα αντικαταστήσει µέσα σε τακτή προθεσµία που θα του
δώσει ο υπεύθυνος του κυλικείου της κάθε παραλίας και των κυλικείων της
ΚΕ∆ΗΚΕ και οφείλει να παραλάβει το ακατάλληλο είδος το αργότερο µέσα σε
είκοσι τέσσαρες ώρες.
Η δαπάνη των οποιονδήποτε ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Οι ποσότητες που αναφέρονται κατά είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισµό
είναι αυτές που απαιτούνται για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού καθώς και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ σύµφωνα µε
τη λειτουργία προηγουµένων ετών.
Ο Υπεύθυνος του κυλικείου της κάθε παραλίας και των κυλικείων της
ΚΕ∆ΗΚΕ µερικά από τα αναγραφόµενα είδη µπορεί να µη τα ζητήσει καθόλου
και δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις συµφωνηµένες ποσότητες.
Η κάθε παραγγελία θα περιλαµβάνει όποια από τα είδη είναι κάθε φορά
αναγκαία για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών Μύρτου και Πλατύ
Γιαλού και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ και όχι αναλογική ποσότητα όλων των
προϊόντων.
Ο ∆ήµος και η ΚΕ∆ΗΚΕ έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν ή να µειώσουν την
ποσότητα των προσφεροµένων ειδών σε ποσοστό 25% µε την ίδια τιµή που θα
πετύχουν κατά τη δηµοπρασία και πάντως όχι πέραν από τη συνολική αξία της
σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Ο προµηθευτής ρητά συνοµολογεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι
παραιτείται από κάθε σχετικό δικαίωµα ή αξίωση αποζηµιώσεως του έναντι του
∆ήµου Κεφαλλονιάς και της ΚΕ∆ΗΚΕ
σε περίπτωση µη καθηµερινής ή για

µακρό διάστηµα µη εκτέλεσης της σύµβασης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της ΚΕ∆ΗΚΕ ή σε ανωτέρα βία.
Ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση σε περίπτωση προσωρινής ή
οριστικής διακοπής λειτουργίας ενός ή και των δύο κυλικείων των παραλιών
Μύρτου και Πλατύ Γιαλού ή των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ .
ΑΡΘΡΟ 14ο
Ο προµηθευτής ευθύνεται προσωπικά αποκλειοµένης ρητώς και απολύτως
κάθε ευθύνης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και της ΚΕ∆ΗΚΕ
για τα κατά την
διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ατυχήµατα ή βλάβες που µπορεί να
συµβούν στο πάσης φύσης προσωπικό του οχήµατος που µεταφέρει τα υπό
προµήθεια είδη και σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται
να καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά
την εκτέλεση της προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Εγγυήσεις
Ο µειοδότης
στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια
υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό , µε
εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που θα καλύπτει το 5%
της συνολικής συµβατικής αξίας των υπό προµήθεια ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός 5 ( πέντε ) ηµερών
από την ηµεροµηνία
της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύµβασης και
οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύµβασης.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατεθεί στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς για τα είδη
που αφορούν τη λειτουργία των κυλικείων των παραλιών ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ και
ΜΥΡΤΟΥ και στην ΚΕ∆ΗΚΕ για τα είδη που αφορούν τη λειτουργία των
κυλικείων της.
Η διάρκεια των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των συµβάσεων µε το ∆ήµο
Κεφαλλονιάς και την ΚΕ∆ΗΚΕ δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 6 ( έξι )
µηνών.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των συµβάσεων
επιστρέφονται
στον
προµηθευτή µετά το χρόνο λήξης των συµβάσεων και την οριστική παραλαβή των
υπό προµήθεια ειδών.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας των ειδών που παραδίδονται θα γίνεται ανά µήνα ,
µετά την οριστική παραλαβή των ειδών , µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
πληρωµής
από την οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή την
οικονοµική Υπηρεσία της ΚΕ∆ΗΚΕ και θα συνοδεύεται από τα νόµιµα
δικαιολογητικά ήτοι
- Αντίγραφο Εταιρικού , όπου χρειάζεται
- Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα καθώς και κάθε άλλο νόµιµο
δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία του ∆ήµου
- Παραστατικά πληρωµής ( δελτίο αποστολής – τιµολόγιο )
- Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ειδών

ΑΡΘΡΟ 17ο
Φόροι , τέλη , Κρατήσεις
Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλους τους , βάσει των κειµένων διατάξεων
φόρους , τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας της
δηµοπρασίας ( π.χ. παρακράτηση φόρου 4% , ΤΕΑ∆Υ 1,5 % , ΤΠ∆Υ 1% επί της
καθαρής αξίας της προµήθειας)
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Κεφαλλονιάς και την ΚΕ∆ΗΚΕ αντίστοιχα .
ΑΡΘΡΟ 18ο
Επίλυση ∆ιαφορών
Για
την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν α/ κατά την
εκτέλεση της σύµβασης, β/ σε περίπτωση µη ορθής εκτέλεσης της προµήθειας
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης , τα αναπόσπαστα τµήµατα αυτής και την
ισχύουσα νοµοθεσία και γ/ την επιβολή οποιασδήποτε ποινικής ρήτρας ή
προστίµου που µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης κατόπιν
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ΗΚΕ , ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής
παραλαβής , εφαρµόζονται κατά περίπτωση τα οριζόµενα στα άρθρα 29,33, 34
, 35 και 40 της αριθµ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης ( ΕΚΠΟΤΑ )
ΑΡΘΡΟ 19ο
Τα πρόστιµα που τυχόν επιβληθούν
θα παρακρατούνται
από την
κατατεθειµένη εγγύηση καλής εκτέλεσης ή από το ποσό που οφείλεται από τα
υπό εξόφληση τιµολόγια του προµηθευτή.
Εάν τα ποσά είναι ανεπαρκή το υπόλοιπο θα βεβαιώνεται εις βάρος του
προµηθευτή µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
ή του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ΗΚΕ και θα εισπράττεται
κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των ∆ηµοτικών Εσόδων.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Εκχώρηση της Σύµβασης
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο
της σύµβασης
χωρίς την έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Κεφαλλονιάς ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ΗΚΕ .
Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ΗΚΕ εφόσον ο τρίτος στον οποίον γίνεται η
εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται κατά την κρίση της την καλή
εκτέλεση της προµήθειας.
Έναντι του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή της ΚΕ∆ΗΚΕ ο ανάδοχος παραµένει
πάντοτε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µαζί µε αυτόν που τον αντικατέστησε.
Κατ΄εξαίρεση µπορεί
µε απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής ή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ΗΚΕ
να απαλλαγεί της ευθύνης του ο
ανάδοχος , ύστερα από αίτηση του , εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία
τον καθιστά για µεγάλο χρονικό διάστηµα
ανίκανο να
εκπληρώσει
τις
συµβατικές του υποχρεώσεις.
Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ
µέρους του τρίτου προς τον οποίον γίνεται η Εκχώρηση.
Μετά την εκχώρηση οι πληρωµές γίνονται απευθείας στο νέο ανάδοχο , ο
οποίος αναλαµβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση υποχρεούµενος να
καταθέσει τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Ισχύς σύµβασης
Ο συµβατικός
χρόνος της προµήθειας ξεκινά από την υπογραφή της
σύµβασης και έχει διάρκεια µέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 για τις προµήθειες των
ειδών λειτουργίας των κυλικείων των παραλιών ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ και ΜΥΡΤΟΥ και
από την υπογραφή της σύµβασης και για χρονικό διάστηµα ενός έτους για την
προµήθεια των ειδών που απαιτούνται για την λειτουργία των κυλικείων της
ΚΕ∆ΗΚΕ.
Σε περίπτωση
δε που το ποσό ή οι ποσότητες
των συµφωνηθέντων
εξαντληθούν προ της ηµερολογιακής λήξης αυτή παύει να ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Παράταση σύµβασης
Η σύµβαση δύναται να παραταθεί για διάστηµα ενός ακόµη µήνα εφόσον
αυτό απαιτείται για την λειτουργία των κυλικείων των παραλιών Μύρτου και Πλατύ
Γυαλού, ύστερα από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και για χρονικό
διάστηµα τριών µηνών για την λειτουργία των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ ύστερα
από απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου µε την προϋπόθεση ότι θα
υπάρχουν διαθέσιµες ποσότητες και πιστώσεις .
Αργοστόλι 8 Μαϊου 2015
Ο Συντάξας

ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

Θ ΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάµενος Οικονοµικής Υπηρεσίας

ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

