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Δ Ι ΑΚ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝ ΟΙ Χ Τ Ο Υ Μ ΕΙΟ ΔΟ ΤΙ Κ ΟΥ  ΔΙ ΑΓ Ω Ν Ι ΣΜ ΟΥ  

Γ Ι Α Τ Η Ν  Ε ΠΙ ΛΟ Γ Η ΑΝ ΑΔ Ο ΧΟ Υ ΠΡ ΟΜ ΗΘ ΕΙ ΑΣ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ – ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 
την με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της 
προμήθειας: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Προϋπολογισμού  59.224,50 € 
(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.) 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της Εταιρείας «Βιομηχανικά Σφαγεία – 

Αγορά Καλαμάτας ΑΕ ΟΤΑ» κα τους όρους του παρόντος τεύχους και  

 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

υλοποίησης της προμήθειας. 
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Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο  του διαγωνισμού - Τεχνική περιγραφή - Γενικό πλαίσιο.  

 

Tο αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Οι εργασίες 
εγκατάστασης θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους 
εγκαταστάτες με τη διαρκή επίβλεψη του αναδόχου. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 59.224,50 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. Στο συγκεκριμένο ποσό περιλαμβάνονται και οι εργασίες αφαίρεσης των 
υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων.    

Η Κεντρική Αγορά Καλαμάτας βρίσκεται στα βόρεια της πόλης, κάτω από 
το μεσαιωνικό κάστρο της πόλης και δίπλα στο ιστορικό της κέντρο. Έχει 
κατασκευαστεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και καταλαμβάνει μια έκταση 
περίπου 10.500 τ.μ. Το μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται από τα καταστήματα, ενώ 
υπάρχει και μια σημαντική έκταση κοινόχρηστων χώρων. 

Στην παρούσα φάση, για το φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων 
χρησιμοποιούνται τριακόσια τριάντα (330) φωτιστικά φθορισμού ανοικτού τύπου 
και εκατόν οκτώ (108) φωτιστικά τύπου καμπάνας. Τα φωτιστικά φθορισμού 
χρησιμοποιούνται για το φωτισμό των διαδρόμων και ενσωματώνουν δύο 
λαμπτήρες ισχύος 36W έκαστος και μηχανικό μετασχηματιστή. Οι καμπάνες 
έχουν τοποθετηθεί στα αίθρια στης αγοράς και ενσωματώνουν λαμπτήρα 
υδραργύρου ισχύος 250W. 

Λόγω της παλαιότητας, τα φωτιστικά αυτά έχουν αρχίσει να οξειδώνονται, 
με συνέπεια πέρα από την αισθητική υποβάθμιση να έχουμε μείωση στην 
απόδοσή τους. Επιπλέον, λόγω του μηχανικού μετασχηματιστή που 
περιλαμβάνουν αυξάνεται σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας, ενώ επηρεάζεται 
αρνητικά και ο συντελεστής ισχύος (συνφ) της εγκατάστασης. 

Παράλληλα καθώς είναι ανοικτού τύπου, σε ενδεχόμενη θραύση κάποιου 
λαμπτήρα εξαιτίας μηχανικής ή ηλεκτρικής καταπόνηση ελλοχεύουν κίνδυνοι για 
τους επισκέπτες και για τα προϊόντα. Επισημαίνεται ότι οι λαμπτήρες περιέχουν 
υδράργυρο, ο οποίος είναι τοξικός για τον ανθρώπινο οργανισμό. Σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε περίπτωση θραύσης λαμπτήρα 
που περιέχει υδράργυρο, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα αποκλεισμός του χώρου, 
συλλογή των υπολειμμάτων υδραργύρου με ειδικά εργαλεία (mercury spill kit) και 
διαρκής εξαερισμός του χώρου για τουλάχιστον δύο ημέρες. 

Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Κεντρικής Αγοράς 
ανέρχεται σε περίπου 88.500 kWh. Πραγματοποιούμε την παραδοχή ότι το 90% 
αυτής της ενέργειας καταναλώνεται στο φωτισμό και ως αναφορά για το χρόνο 
λειτουργίας του φωτισμού λαμβάνουμε τις 365x4h ήτοι 1.460 ώρες ετησίως. 

Για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων φθορισμού επιλέγεται η 
εγκατάσταση στεγανών φωτιστικών, ενδεικτικού τύπου 3F Linda LED, με διόδους 
εκπομπής φωτός (LED) ισχύος 48W έκαστο με βαθμό προστασίας ΙΡ65 και 
αντοχή σε κρούση ίση με 6,5J. 

Το φωτιστικό θα είναι αντιβανδαλιστικού τύπου με ενσωματωμένη 
πλακέτα LED ισχύος 48W. Ο βαθμός στεγανότητας του φωτιστικού θα είναι IP65, 
ενώ θα έχει αντοχή σε κρούση τουλάχιστον 6.5J. Η πλακέτα LED θα πρέπει να 
είναι ενσωματωμένη στο φωτιστικό και να έχει συνολική ισχύ μέχρι 48W. Η τάση 
τροφοδοσίας του συνολικού συστήματος θα είναι 230V/50Hz, ενώ ο συντελεστής 
ισχύος του δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από 0,90.  



[4] 

 

Το φωτιστικό θα πρέπει να έχει απόδοση τουλάχιστον 5000lm, 
θερμοκρασίας χρώματος 4000οΚ και δείκτη χρωματικής απόδοση μεγαλύτερο 

από 80. Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα πρότυπα IEC 60598-1 
να φέρει πιστοποίηση CE  και ΕΝEC.  

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας 
και παράλληλα βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού. Η εγκατεστημένη ισχύς σε 
αυτή την περίπτωση θα είναι 330x48 ήτοι 15.480W ή 15,48kW. Συνεπώς κάθε 
έτος θα καταναλώνεται περίπου 23.126kWh. 

Η μέση διάρκεια ζωής των διόδων εκπομπής φωτός (LEDs) που θα 
χρησιμοποιηθούν είναι 50.000 ώρες. Λόγω της μεγάλης διάρκειας λειτουργίας 
των συγκεκριμένων φωτιστικών θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση από την 
απουσία συντήρησης και αλλαγής λαμπτήρων, τόσο σε υλικά, όσο και το 
κυριότερο σε εργατοώρες. Επίσης, αυξάνεται η ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, αφού ουσιαστικά εξαλείφονται τα φαινόμενα καταστραμμένων 
λαμπτήρων που υποβαθμίζουν την ποιότητα φωτισμού. 

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2005/32/ΕΚ, από 01/01/2015 
καταργήθηκε η κατασκευή λαμπτήρων ατμών υδραργύρων με αποτέλεσμα να 
απαιτηθεί έτσι και αλλιώς αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων τύπου 
καμπάνας στο άμεσο μέλλον. Η προτεινόμενη λύση είναι η εγκατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων τύπου καμπάνας ενδεικτικού τύπου YES TECH με 
λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 150W και ακρυλικό κάλυμμα. 

Λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύ του συστήματος έναυσης η 
εγκατεστημένη ισχύς τους θα είναι 108x1,671kW = 18,05kW. Η μέση ένταση 
φωτισμού που θα επιτυγχάνεται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 130lux στο 
επίπεδο εργασίας (0,85m). 

Το προτεινόμενο φωτιστικό θα έχει σώμα από ατσάλι βαµμένο 
ηλεκτροστατικά σε χρώµα λευκό και θα διαθέτει περιμετρικά θυρίδες αερισµού 
για την απαγωγή της θερµότητας που αναπτύσσεται στο χώρο των οργάνων 
έναυσης. Επίσης θα διαθέτει ανταυγαστήρα από γυαλιστερό ανοδιωμένο 
αλουμίνιο και ακρυλικό κάλυμμα για την προστασία των επισκεπτών και των 
προϊόντων. Ο λαμπτήρας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ενδεικτικού τύπου 
Osram HCI-E/P 150 W/830 WDL, ισχύος 150 W και θα αποδίδει 15.000lm σε 
θερμοκρασία χρώματος 3.0000Κ. 

Θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομιστούν τα φωτομετρικά 
στοιχεία και οι καμπύλες των προτεινόμενων φωτιστικών. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ (πλήρως τοποθετημένα) 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 Φωτιστικό πλήρες LED 48W  Τεμάχιο 330 105,00 34.650,00 

2 
Φωτιστικό τύπου καμπάνας πλήρες 
με ενσωματωμένο λαμπτήρα HCI 
150 W 

Τεμάχιο 108 125,00 13.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 48.150,00 

Φ.Π.Α. 23%: 11.074,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 59.224,50 
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Άρθρο 2ο 

Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Εταιρείας «Βιομηχανικά 

Σφαγεία – Αγορά Καλαμάτας ΑΕ ΟΤΑ» την 15.06.2015 ημέρα Δευτέρα  ενώπιον 

της επιτροπής διαγωνισμού. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία 

ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί εκ νέου 

την  22.06.2015 ημέρα Δευτέρα.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί και την νέα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί την  
29.06.2015 ημέρα Δευτέρα. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09:30 και ώρα λήξης παραλαβής 
των προσφορών η 10:00. 
 

 

Άρθρο 3ο 

Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της 

εργασίας, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού. 
2. Το τιμολόγιο προσφοράς. 
3. Ο προϋπολογισμός προσφοράς 
4. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 
5. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
7. Η τεχνική περιγραφή. 
 

 

Άρθρο 4ο 

Προσόντα διαγωνιζομένων 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν προμηθευτές: 
Α. Έλληνες ή αλλοδαποί  
Β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 
Γ. Συνεταιρισμοί 
Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 

Άρθρο 5 
Φάκελος συμμετοχής 

Οι διαγωνιζόμενοι, θα παραδώσουν  
α) κλειστό φάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 
β) κλειστό φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
γ) κλειστό φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .  
δ) Δείγμα φωτιστικών σωμάτων 
Οι  φάκελοι θα απευθύνονται προς την Εταιρεία «Βιομηχανικά Σφαγεία – Αγορά 
Καλαμάτας ΑΕ ΟΤΑ», θα φέρουν την επωνυμία του διαγωνιζόμενου και τον τίτλο 
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του διαγωνισμού, και θα βρίσκονται μέσα σε μεγαλύτερο φάκελο με την ένδειξη 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τις υπόλοιπες ενδείξεις των επί μέρους φακέλων .  
 
Ειδικότερα: 
Ο φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  θα περιέχει : 
 
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν 
να προσκομίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε διά εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου τους ή με συστημένη επιστολή διά ταχυδρομείου ή εταιρείας 
ταχυμεταφοράς, κατά τη διενέργεια αυτού και  επί ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά : 
1. Εγγυητική ή εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο 
του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, ως 
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
2. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης ότι  αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
3. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή συνδέσμου , όπου θα φαίνεται 

η εγγραφή τους σ’ αυτό και το είδος των εργασιών τους. 

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
6. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση ή 
άλλη ανάλογη  κατάσταση κι επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής  διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει  πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 
 
Ο φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  θα περιέχει 

1. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων φωτιστικών σωμάτων και 
λαμπτήρων 

2. Φωτομετρικά στοιχεία και καμπύλες των φωτιστικών και των λαμπτήρων 
3.   Προέλευση των προσφερομένων ειδών  

3Α. Όσοι συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις 
προσφορές τους την εταιρεία η οποία θα παρασκευάσει τα προσφερόμενα είδη 
(εφ όσον φυσικά δεν τα παράγει ο ίδιος). Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η 
παραπάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3Β.  Όταν οι προσφέροντες δεν παράγουν τα προσφερόμενα είδη, μερικά ή 
ολικά, σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των ανωτέρω στοιχείων που πρέπει να 
δηλώνονται στην προσφορά, υποχρεούνται να επισυνάψουν σε αυτή και 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εταιρείας, με την οποία θα δηλώνει 
ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του 
διαγωνισμού στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την δήλωση. 
3Γ. Η δήλωση της παραγράφου 2 μπορεί να προέρχεται και από τον εμπορικό 
αντιπρόσωπο του οίκου που παράγει τα είδη. 
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4. Δήλωση του Ν. 1599/1986 για ορισμό του επιβλέποντα των εργασιών 
τοποθέτησης από την πλευρά του αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει την 
απαραίτητη από τον νόμο άδεια για τις ηλεκτρολογικές εργασίες που θα 
πραγματοποιηθούν, καθώς και αντίγραφο της άδεια αυτής.  
 
 
 
Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα περιέχει:  
 
Την οικονομική προσφορά με συμπληρωμένο το έντυπο τιμολόγιο προσφοράς.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

 

Άρθρο 6ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές 

ημέρες προσμετρούμενες από την   ημέρα  διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

 

Άρθρο 7ο 

Εγγυήσεις 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για το σύνολο της εργασίας 
ορίζεται σε Εννιακόσια Εξήντα Τρία Ευρώ (963,00 €), δηλαδή ποσοστό 2% της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ.   
 Ο ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί μειοδότης, στον οποίο θα γίνει η 
κατακύρωση του διαγωνισμού για το σύνολο της προμήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής λειτουργίας ίση με  
ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον 
τύπο που ισχύει στο δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
 Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει ένα μήνα μετά την τοποθέτηση των 
σωμάτων και εφόσον δεν εμφανιστούν προβλήματα. Η οριστική παραλαβή θα 
γίνει ένα χρόνο μετά την προσωρινή παραλαβή. Το χρονικό διάστημα έως την 
οριστική παραλαβή την ευθύνη καλής λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων έχει 
ο ανάδοχος.    
 
   

 

Άρθρο 8ο 

Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών 

 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του διαγωνισμού, σε 

δημόσια συνεδρίαση, μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. 
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Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο 

αύξων αριθμός της προσφοράς καθώς και – σε περίπτωση  ιδιόχειρης κατάθεσης 

– η τυχόν άμεση απόρριψή της, εάν δεν συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή 

το απαιτούμενο παραστατικό εκπροσώπησης. Ο αύξων αριθμός του φακέλου 

αναγράφεται και στο πρακτικό της δημοπρασίας. 

Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της 

επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η οποία 

αναγράφεται στο πρακτικό. 

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την 

παρέλευση του χρόνου αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, 

εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή 

ελέγχει, με την παρουσία των διαγωνιζομένων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

κατά σειρά επίδοσης των προσφορών. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε 

φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να 

δείχνει εάν είναι ή όχι σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης. 

Οι εσωτερικοί φάκελοι της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και της 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που βρίσκονται μέσα στον ανοικτό φάκελο, 

παραμένουν σφραγισμένοι και αναγράφονται πάνω σ’ αυτούς ο αύξων αριθμός 

του εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων οι 

παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση 

γίνεται μυστική. Στη μυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά 

έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος της 

επιτροπής ανακοινώνει τα ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για 

τους οποίους αποκλείστηκαν, τους καλεί δε να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα 

μαζί με τη σφραγισμένη προσφορά τους. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους αποκλεισθέντες δηλώσει ότι θα 
υποβάλει ένσταση, οι φάκελοί του παραμένουν στην επιτροπή μέχρι την εκδίκαση 
της ένστασης από το Δ.Σ. της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ – ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.ΟΤΑ.» 

Στην συνέχεια η επιτροπή ελέγχει, με την παρουσία των διαγωνιζομένων, 

τα δικαιολογητικά που περιέχονται στον «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά σειρά 

επίδοσης των προσφορών. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο 

αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να δείχνει εάν 

είναι ή όχι σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων οι 

παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση 

γίνεται μυστική. Στη μυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά 

έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος της 

επιτροπής ανακοινώνει τα ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για 
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τους οποίους αποκλείστηκαν, τους καλεί δε να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα 

μαζί με τη σφραγισμένη προσφορά τους. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους αποκλεισθέντες δηλώσει ότι θα 
υποβάλει ένσταση, οι φάκελοί του παραμένουν στην επιτροπή μέχρι την εκδίκαση 
της ένστασης από το Δ.Σ. της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ – ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.ΟΤΑ.» 

 

Στην συνέχεια γίνεται αποσφράγιση του φακέλου των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και μονογράφονται από  την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα 

στοιχεία του κατά φύλλο. 

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια επιτροπή 

συντάσσει το Πρακτικό Διαγωνισμού στο οποίο περιλαμβάνεται και ο  Πίνακας 

Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον 

οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την επιτροπή  Ανάδοχος του 

διαγωνισμού. 

Με την σύνταξη του Πρακτικού του διαγωνισμού ο πρόεδρος της 

Επιτροπής συντάσσει και τοιχοκολλεί ανακοίνωση ότι το πρακτικό του 

διαγωνισμού είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και ότι δύναται την επόμενη 

ημέρα να υποβάλλουν προς το Δ.Σ της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ – 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ.» όλες τις τυχόν ενστάσεις τους. 

Αφού παρέλθει  το παραπάνω χρονικό διάστημα η Επιτροπή συντάσσει 

νέο Πρακτικό – Εισήγηση στην οποία αποφαίνεται επί τυχόν ενστάσεων και 

εισηγείται τον  μειοδότη.     

Η Επιτροπή διαβιβάζει τα Πρακτικά του διαγωνισμού με τις τυχόν 

ενστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ – 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.ΟΤΑ.» το οποίο και αποφασίζει οριστικά επ΄ αυτού .  

 

Άρθρο 9ο 

Κριτήριο ανακήρυξης Μειοδότη 

 

Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της 
προμήθειας , όπως περιγράφεται στον Προϋπολογισμό  

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός μειοδοτών γίνεται κλήρωση  

παρουσία τους. 

 

Άρθρο 10ο 

Απόρριψη προσφορών 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

2. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται 

ως μη αποδεκτές. 

3. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

7. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 

προμήθειας. 

8. Η συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 

πλην του ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ είναι λόγος ακύρωσης του συμμετέχοντα.  

Άρθρο 11ο 

Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας 

Ενστάσεις μπορεί να υποβληθούν μόνο από τους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό: 

α) Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού,  μέχρι και την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

β) Κατά του αποτελέσματος για κάθε στάδιο της δημοπρασίας, μέχρι και την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος. 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ – ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.ΟΤΑ.» πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην 
επιτροπή της δημοπρασίας. 

Για τις ενστάσεις αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 

Άρθρο 12ο 

Κατακύρωση 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ – ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.ΟΤΑ.». 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού καλείται ο ανακηρυχθείς 

μειοδότης να προσέλθει,  εντός δεκαπέντε (15) ημερών, για να υπογράψει την 

σύμβαση προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.    

Εάν ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία δεν προσέλθει 

να υπογράψει την σύμβαση εντός της παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας , 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να 

απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80. 

Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΣΦΑΓΕΙΑ – ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.ΟΤΑ.» η εγγύηση συμμετοχής.  

 

Άρθρο 13ο 

Τρόπος πληρωμής – Διάρκεια εκτέλεσης εργασιών 

Η πληρωμή του αναδόχου για το σύνολο της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σε 
πέντε δόσεις ως ακολούθως: 

 Η πρώτη δόση ίση με το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής αξίας 

της προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα δοθεί αμέσως μετά 
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την προσωρινή παραλαβή των υλικών και την έκδοση από τον ανάδοχο 

των αντίστοιχων παραστατικών. 

 Η δεύτερη δόση ίση με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής 

αξίας της προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα δοθεί μετά 

την προσωρινή παραλαβή της προμήθειας. 

 Η τρίτη δόση ίση με το είκοσι τοις εκατό το 20% της συνολικής αξίας της 

προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα δοθεί μέχρι τις 

10/02/2016.  

 Η τέταρτη δόση ίση με το 15% της συνολικής αξίας της προμήθειας 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα δοθεί μέχρι τις 10/06/2016.  

 Η πέμπτη και τελευταία δόση ίση με το 15% της συνολικής αξίας της 

προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα δοθεί με την οριστική 

παραλαβή της προμήθειας. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ανάδοχο των παραπάνω όρων 
πληρωμής. 
 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση τιμολογίου από τον ανάδοχο και 
μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα 
νόμιμα δικαιολογητικά. 

 

Οι εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης θα εκτελεστούν σε ενενήντα 

(90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 14ο 

Κρατήσεις 

Στη συμβατική αξία της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις. 

 

Άρθρο 15ο 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

α. για τεχνικά θέματα τηλ. 27213 61831 κ. Γ. Ξηρόγιαννης 

β. για λοιπές πληροφορίες τηλ. 27210 23808 κ. Δ. Λαμπρόπουλος 

Αντίγραφο των τευχών του διαγωνισμού χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους 

από την διεύθυνση της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ – ΑΓΟΡΑ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.ΟΤΑ.», Οδός Σπάρτης 36, Καλαμάτα, Τηλ. 27210-23808 όλες 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

Άρθρο 16ο 

Δημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί: 

1 Σε τρεις  ημερήσιες εφημερίδες της Καλαμάτας 
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2 Σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της Καλαμάτας 

2    Στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Καλαμάτας   www.kalamata.gr.  

3    Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα  «Διαύγεια»  

 

Η δαπάνη δημοσίευσης τόσο της παρούσας διακήρυξης όσο και τυχόν 
επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνει τον μειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί 
η δημοπρασία   

  Τα παραστατικά πληρωμής των εφημερίδων προσκομίζονται πριν την 
πληρωμή της πρώτης πιστοποίησης.  
 

 

Άρθρο 17ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του του Π.Δ. 28/80 

«περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α.»,.  

  
 
                                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
                                                                                                   
       

http://www.kalamata.gr/

