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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς έχοντας
υπόψη τις διατάξεις:
1) Toυ Νόµου 2286/1995 (ΦΕΚ/Α/19) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα»
2) Της υπ΄αριθµ. 11389/1993 υπουργικής απόφασης περί «ενιαίου κανονισµού
προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» [ΕΚΠΟΤΑ] όπως ισχύουν σήµερα
3)Toυ άρθρου 209 παράγραφος 1 του Νόµου 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄)
4) Τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς σε Καύσιµα και
λιπαντικά αυτοκινήτων
5) Την υπ΄αριθ. 499/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αποδέχτηκε την
µελέτη του έργου.
6) Την υπ΄αριθ.176/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που έγκρινε τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους δηµοπράτησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής
επιλογής του προµηθευτή µόνο τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α) του
ΕΚΠΟΤΑ.
Ο Προϋπολογισµός δαπάνης των εργασιών που δηµοπρατούνται είναι 175.720,00
ευρώ και για χρονικό διάστηµα µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του
διαγωνισµού ή την ολοκλήρωση νέου διαγωνισµού για το έτος 2012
1. Η λήψη των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την
νοµιµότητα της συµµετοχής θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού που θα
συσταθεί αρµοδίως.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 30 ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Παρασκευή .
Στον ∆ήµο Κεφαλονιάς, δηµοτική ενότητα αργοστολίου δηµοτικό θέατρο
Κέφαλος .
Αρχή διαγωνισµού 9,30 πµ. Οι προσφορές θα παραλαµβάνονται ως τις 10πµ εκτός
εάν η παράδοση των προσφορών συνεχισθεί χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.
Στην περίπτωση αυτή η λήξη προθεσµίας γίνεται από τον πρόεδρο της επιτροπής
όταν παραδοθούν όλες οι προσφορές.
∆ικαιούνται να παρίστανται οι συµµετέχοντες µε προσφορές ή νόµιµοι εκπρόσωποι
τους, προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση εκπροσώπησης. Η αποσφράγιση των
οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των
προσφορών.

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας
προσφορά για τα καύσιµα είτε ανά δηµοτική ενότητα παράδοσης των

καυσίµων είτε για όλες τις δηµοτικές ενότητες όπως ορίζονται ανωτέρω. Σε κάθε
περίπτωση η προµήθεια θα γίνεται µόνο εντός των ορίων της κάθε δηµοτικής
ενότητας όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξάνει την ποσότητα των προς προµήθεια
υλικών κατά 10% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, µε
τους ίδιους όρους προµήθειας χωρίς καµιά αντίρρηση και απαίτηση του προµηθευτή.

2. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος
α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα
β) Συνετισµοί
γ) Ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει υποβάλλοντας προσφορά για µία µόνο
γεωγραφική ενότητα ή στο σύνολο των ∆ηµοτικών ενοτήτων . Εάν συµµετέχει στο
σύνολο είναι υποχρεωµένος να έχει συνεργαζόµενα πρατήρια.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια από έναν µόνο
προµηθευτεί ή από διάφορους προµηθευτές.
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό είναι:
Α. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
- Εγγυητική συµµετοχής ίση µε το 5% επί του ποσού του ενδεικτικού
προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (ήτοι 8.786,00 €) σύµφωνα µε το
άρθρο 26 παράγραφος 1 της υπ΄αριθµ. 11389/1993 υπουργικής απόφασης ΕΚΠΟΤΑ
και εκδίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΕΜΕ∆Ε συντεταγµένης µε τον τύπο
που ισχύει για το ∆ηµόσιο. Η Εγγύηση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τρεις
µήνες µετά την λήξη της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
- Αποσπάσµα Ποινικού Μητρώου όπου θα φαίνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή
ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους,
έκδοσης τελευταίου τριµήνου ( δεν το καταθέτουν τα νοµικά πρόσωπα)
- Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή
άλλη ανάλογη κατάσταση (έκδοση τελευταίου εξαµήνου)
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού. ( Ασφαλιστική Ενηµερότητα)
- Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ( έκδοσης το πολύ έξι µήνες πριν την
διενέργεια του διαγωνισµού)
- Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την οποία ο συµµετέχων θα δηλώνει ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
καθώς και ότι, ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι ο ζητούµενος κάθε φορά από
το ∆ήµο και στην ώρα που αυτός ορίζει.
- Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την οποία ο συµµετέχων θα δηλώνει ότι σε
περίπτωση έλλειψης του είδους θα ενηµερώνει άµεσα τις υπηρεσίες του ∆ήµου και
θα προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από το Τµήµα Προστασίας του Καταναλωτή

(εφόσον υπάρχει στο νοµό) και την ∆ιεύθυνση εµπορίου, ώστε να µη φέρει ευθύνη
από τη µη προσκόµιση του. Οι ενώσεις των προµηθευτών καταθέτουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή της ένωσης. Οι συνεταιρισµοί, όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά και βεβαίωση της εποπτεύουσας Αρχής ότι λειτουργούν
νόµιµα.

- Σε περίπτωση που οι προµηθευτές συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο υποβάλλουν
µαζί µε την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή άλλης διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου.
- Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα
(εκτός του 10).
4. Ορίζεται εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση µε το 10% της συµβατικής αξίας της
προµήθειας (σύµφωνα µε το άρθρο 26 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ).
5. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον ανοικτό διαγωνισµό, πρέπει να
καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στη προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική
διακήρυξη ή πρόσκληση. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία
που ∆ιενεργεί τον διαγωνισµό. Εάν από την διακήρυξη ή την πρόσκληση
προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγµατα του
υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στην υπηρεσία, η σχετική
απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά
Οι προσφορές µπορεί να
αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Στις
περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή του
σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω, υπό την Προϋπόθεση όµως ότι τούτο θα
περιέλθει στην υπηρεσία µέχρι τέσσερις(4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα
στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις που οι
υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα
οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος δεν
λαµβάνονται υπόψη. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά
παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της
εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση,
προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την
προαναφερόµενη διαδικασία. Επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν οι
προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο,
εκπρόθεσµα. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η
λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας
υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. Ο αριθµός της διακήρυξης. Η ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα στοιχεία του αποστολέα.
Κατά την
αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο όργανο ακόµη κι αν το ίδιο είναι αρµόδιο
και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει την συµµόρφωση των
διαγωνιζοµένων
ή
των
προσφορών
τους
προς
τους
όρους
της
διακήρυξης. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα

σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που
αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται
αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Σε περίπτωση που διαγωνισµός γίνεται µε
κριτήριο τη χαµηλότερη µόνο τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) στον κυρίως
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση
συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως
φάκελο,
µε
την
ένδειξη
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογραφεί και σφραγίζει
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των Προσφορών. Ο
προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτος όλους τους όρους
της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά
αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που
είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να δικαιολογηθούν.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο
όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από
έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται τα σηµεία που
ζητήθηκαν.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από
την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, της δε εγγύησης συµµετοχής
Ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες τουλάχιστον.
Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο µικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως
απαράδεκτη (άρθρο 13 ΕΚΠΟΤΑ)
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών θα είναι:
- Η ποιότητα τους θα είναι όµοια µε αυτής του Κρατικού ∆ιυλιστηρίου
Ασπροπύργου.
- Απαγορεύεται η προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για πετρέλαιο κίνησης ή
λειτουργίας µηχανήµατος.
- Η νόθευση, διάθεση, µεταφορά ή χρησιµοποίηση πετρελαίου θέρµανσης για άλλες
εκτός από τη θέρµανση χρήσεις τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35
του Ν. 2093/1992.
- Τα προσφερόµενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας. - Σε περίπτωση που η αρµόδια
επιτροπή, παραλάβει το καύσιµο και κρίνει αναγκαία την διενέργεια ποιοτικού
ελέγχου (δειγµατοληψία) τα δείγµατα θα αποστέλλονται αποκλειστικά για εξέταση,
ανάλυση και γνωµάτευση στα αρµόδια πρατήρια του Γενικού Χηµείου του Κράτους
του οποίου η γνωµάτευση είναι υποχρεωτική για τους συµβαλλόµενους.
Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων προµηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν
τελικά την παρούσα προµήθεια για κάθε ενότητα, θα αποτελούν αναπόσπαστα µέρη
της κάθε σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η ποσοστιαία έκπτωση

της προσφοράς των προµηθευτών θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η
κάθε αντίστοιχη σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την
πραγµατοποίηση της παράδοσης καθενός από τα προς προµήθεια είδη σύµφωνα µε
ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη.

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύµβασης
Σηµειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προµηθευτή θα διατίθεται έντυπο
προϋπολογισµού προσφοράς, το οποίο ο υποψήφιος προµηθευτής θα µπορεί
προαιρετικά να συµπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της
οικονοµικής προσφοράς του.
9. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο τόπος προέλευσης καταγωγής
ή κατασκευής του κάθε προσφεροµένου είδους καθώς και του εργοστασίου. Σχετικά
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ. Επίσης να αναφέρονται
αναλυτικά οι έλεγχοι στους οποίους υπόκεινται τα προσφέροντα είδη προκειµένου να
εγκριθεί η καταλληλότητα τους.
10. Στα είδη που απαιτείται κατάθεση δειγµάτων , ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 38 του ΕΚΠΟΤΑ.
11. Οι γενικοί όροι κατάθεσης της προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της διακήρυξης αυτής και είναι:
- Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την οποία ο συµµετέχων θα δηλώνει ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτος τους όρους της παρούσας διακήρυξης καθώς
και ότι ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι ο ζητούµενος κάθε φορά από την
αρµόδια υπηρεσία και στην ώρα που αυτή ορίζει.
- Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την οποία ο συµµετέχων θα δηλώνει ότι σε
περίπτωση έλλειψης του είδους θα ενηµερώνει άµεσα τις υπηρεσίες του ∆ήµου και
των ΝΠ∆∆ και θα προσκοµίζει σχετική βεβαίωση από το τµήµα Προστασίας
Καταναλωτή (εφόσον υπάρχει στο νοµό) και τη ∆ιεύθυνση Εµπορίου, ώστε να µην
φέρει ευθύνη από την µη προσκόµιση του.
- Η τιµή προσφοράς θα είναι µε ποσοστό έκπτωσης επί της νόµιµα διαµορφούµενης
κάθε φορά µέσης λιανικής ή χονδρικής πώλησης των καυσίµων την ηµέρα της
παράδοσης τους.
- Τα δικαιολογητικά και η εγγυητική επιστολή, τοποθετούνται σε κλειστό
σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «δικαιολογητικά ανοικτού διαγωνισµού για την
προµήθεια καυσίµων ∆ήµου Κεφαλονιάς». Η οικονοµική προσφορά, τοποθετείται σε
κλειστό σφραγισµένο φάκελο µε την αντίστοιχη ένδειξη. Και οι δύο αυτοί φάκελοι,
τοποθετούνται σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ιαγωνισµός
∆ήµου Κεφαλονιάς» και απευθύνονται προς την Οικονοµική Επιτροπή.
12. Τόπος παράδοσης των καυσίµων ορίζεται:
- Για το πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης η Κάθε ∆ηµοτική Ενότητα, στους
ειδικούς χώρους αποθήκευσης πετρελαίου ή αν δεν υπάρχουν χώροι αποθήκευσης ή
δεν επαρκούν τότε η προµήθεια θα γίνεται σε τακτά διαστήµατα ανάλογα µε τις
ανάγκες από το πρατήριο του Αναδόχου.13. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης
του άρθρου 46 , του άρθρου 20 παράγραφος α
14. Ανάδοχος της προµήθειας κηρύσσεται αυτός που προσφέρει την µικρότερη
τιµή. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή διενεργείται κλήρωση
µεταξύ τους.

15. Αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού,
ανάδειξη του µειοδότη καθώς και για την ανακοίνωση κατακύρωσης του µειοδότη
είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλονιάς (άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ).

16. Η σχετική σύµβαση θα υπογραφεί εντός δέκα (10) ηµερών από την ανωτέρω
ανακοίνωση, προσκοµίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων
της σύµβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Περί εγγυήσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
25 για τις συµβάσεις και του άρθρου 26 παράγραφος 2 για την εγγύηση.
17.Η πληρωµή της αξίας των προµηθευοµένων ειδών θα γίνει µε την κατάθεση
του τιµολογίου στην οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου, µε το τακτικό χρηµατικό
ένταλµα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου, βάσει των
απαιτούµενων για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικών.
Για τις νόµιµες κρατήσεις και το φόρο εισοδήµατος ισχύουν τα νόµιµα.
18. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να
υπογράψει την σύµβαση µέσα στην προθεσµία των δέκα (10) ηµερών κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δόθηκε (άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ)
19. Για τις διοικητικές προσφυγές ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του
ΕΚΠΟΤΑ
20. Τα έξοδα της ∆ηµοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατοχυρώθηκε
οριστικά ο διαγωνισµός σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ ΚΑΙ την 11/2010
απόφαση και αριθµ. πρωτ. 27754/28-06-2010του Υπουργείου Αποκεντρώσεις και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Της Οικονοµικής επιτροπής
του ∆ήµου Κεφαλονιάς

∆ηµήτρης Πυλαρινός

