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1. ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Φορέα 

Επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων 

Ταχυδρομική διεύθυνση Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 105 61 

Τηλέφωνο 2103740213  

Φαξ 210 3740508 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promitheies@tmede.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Μιχάλης Πατεράκης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο(URL) http://www.tmede.gr 

Είδος Φορέα  

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ Ν.Π.Ι.Δ.) συστάθηκε και λειτουργεί 
από 01.01.2017, υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και  
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Το ΤΜΕΔΕ έχει ως σκοπό 
την εγγυοδοσία και πιστοδοσία των προσώπων που υπάγονται ή θα υπάγονταν στην ασφάλιση 
του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ και των προσώπων που διαθέτουν εργοληπτικό ή μελετητικό 
πτυχίο από την αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου Δ.15 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή 
την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση του Φορέα στο διαδίκτυο www.tmede.gr στην διαδρομή 

«Ενημέρωση» «Διαγωνισμοί» «Ενεργοί Διαγωνισμοί».   

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 

Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών μπορεί να 

υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας με βάση τους όρους της 

παρούσας.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Το έργο χρηματοδοτείται από τα έσοδα που θα προκύψουν από την εκμετάλλευσή του.  

1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 

στάθμευσης . 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα 

διακήρυξη.  

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων 
δέκα πέντε χιλιάδων και διακοσίων εννιά Ευρώ και έξι λεπτών (€15.915.209,06) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (Ποσό προ ΦΠΑ 24% € 12.834.846,02). 

http://www.tmede.gr/
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Το ποσό αυτό αποτελεί εκτίμηση των εσόδων της Σύμβασης Παραχώρησης και χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά και μόνο για τη διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους των προσφορών που θα 
υποβληθούν για τη βαθμολόγηση και κατάταξη τους σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2 και δεν 
αποτελεί ανώτατο όριο α) για την αμοιβή του Παραχωρησιούχου ή β) για το οικονομικό 
αντάλλαγμα του Φορέα ή γ) για το άθροισμα των δύο αυτών ποσών όπως θα διαμορφωθεί κατά 
την περίοδο εκμετάλλευσης. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα δέκα έξι (16) έτη από την υπογραφή της.  
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 

Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

Η διοίκηση του ΤΜΕΔΕ διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ορίσει ως σύμβουλο 

διαχείρισης του ακινήτου θυγατρική του εταιρεία ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και το κανονιστικό 

πλαίσιο που διέπει το ΤΜΕΔΕ, όπως εκάστοτε ισχύουν και ιδίως: 

– Τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό  Προμηθειών του ΤΜΕΔΕ (Αρ. Ομόφωνης 
Απόφασης 284/33η Συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ – 01.08.2017 και 285/33η Συνεδρίαση 
της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ – 01.08.2017) 

– Τις διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/08/2021, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 14.00 μ.μ..  

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί την 03/09/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 

μ.μ.. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

– Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευτεί μία φορά σε δύο (2) 

ημερήσιες εφημερίδες,  

– Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Φορέα, στη διεύθυνση (URL):  

www.tmede.gr στην διαδρομή «Ενημέρωση» «Διαγωνισμοί» «Ενεργοί Διαγωνισμοί», στις 

10/07/2021 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

http://www.tee.gr/
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

– η παρούσα Διακήρυξη με τα παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής   

o Παράρτημα I - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης 

o Παράρτημα II – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς & Πίνακες Συμμόρφωσης 

o Παράρτημα III - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

o Παράρτημα IV – Τεκμηρίωση Υφιστάμενου Χώρου  

o Παράρτημα V: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

– οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα ζητούνται εγγράφως, με επιστολή, e-mail ή 

τηλεομοιοτυπία από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Δ/νση  Παλαιών 

Πατρών Γερμανού 3-5, Αθήνα  Τ.Κ. 105 61 , Αρμόδιος κ. Μιχάλης Πατεράκης  τηλ. 210-3740213,  

Φαξ 2103740508  και e-mail: promitheies@tmede.gr.  

2.1.3 Διευκρινίσεις  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται συγκεντρωτικά και σε 

ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Φορέα (www.tmede.gr), το αργότερο έξι (6) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών. Οι 

διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις, σχετικά με το περιεχόμενο των όρων της 

παρούσας και των συνημμένων αυτής, εγγράφως, με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή μέσω e-mail 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: promitheies@tmede.gr. 

Ο Φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

https://mykonosports.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται 

από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 

έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-

61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 36 του 

4194/2013. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με το Φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του παραχωρησιούχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον Φορέα προς τον  οποίο  απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, το Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
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διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή 

τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το Παράρτημα V. 

Ο Φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, 

β) τρίτες χώρες που έχουν συνάψει πολυμερείς ή διμερείς διεθνείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, που προβλέπουν το αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς των συμβάσεων παραχώρησης και στο 

μέτρο που η υπό ανάθεση σύμβασης παραχώρησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 

συμφωνιών αυτών. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση 

προσώπων, ο Φορέας, δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση 

της σύμβασης, να ζητήσει τη σύνταξη συμβολαιογραφικού συμφωνητικού σύστασης  

κοινοπραξίας και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι του Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, για το σύνολο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων, 
εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο  λεπτών (256.696,92 €). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
Ο Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν 
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον παραχωρησιούχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  



11 
 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ένστασης κατά της 
απόφασης κατακύρωσης και 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 

τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 

2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή 

δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 

με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48). 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής. 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  

ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  

β) όταν ο Φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

γ) Ο Φορέας  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί μέσω διατάξεων της 

νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας, συλλογικών συμβάσεων ή των διεθνών 

διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,  
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό 

φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 

υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.1 της παρούσας,  

(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 

την ανάθεση,  

(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων 

ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 

του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 

αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 

τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο 

του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 

υπηρεσιών, δηλαδή εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων 

σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 

προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή 

επαγγελματική ένωση. 

Οικονομικοί φορείς που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των 

προς παροχή υπηρεσιών που δεν είναι εγγεγραμμένοι και δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε 

κάποιο από τα ανωτέρω, υποβάλλουν ένορκη ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν το 

είδος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και τους λόγους μη εγγραφής τους, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 2.2.9.2 (Β2) της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται 

από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης,  

A) Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2017, 2018, 

2019), ή από τη σύστασή τους, αν αυτή έγινε μέσα στην τελευταία τριετία, μέσο γενικό ετήσιο 

κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

B) Να διαθέτουν, κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2017, 2018, 2019), ή από τη σύστασή τους, αν 

αυτή έγινε μέσα στην τελευταία τριετία, μέσο όρο Ιδίων Κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 25 εκ. €  

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, η απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 

από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Γ) Να διαθέτουν επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Ως επαρκής θεωρείται πιστοληπτική ικανότητα 

ύψους τουλάχιστον 1.000.000,00€.  

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, η απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 

από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
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Α. Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στο 

πλαίσιο Έργων αντίστοιχου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. 

Συγκεκριμένα, κατά τα έξι (6) τελευταία έτη (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) απαιτείται:  

Α1. Να έχει υλοποιήσει,  

• ένα (1) έργο που αφορά Υπαίθριο Σύστημα Στάθμευσης,  

• ένα (1) έργο που αφορά Στεγασμένο με τουλάχιστον τρεις (3) ορόφους -υπόγειο ή 

υπέργειο- Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, 

• ένα (1) έργο που αφορά Παρόδιο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης,  

Τα τρία (3) παραπάνω έργα θα πρέπει αθροιστικά να : 

• είναι προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με τον προϋπολογισμό της παρούσας και 

• αφορούν τουλάχιστον χίλιες (1000) θέσεις στάθμευσης 

Α2. Να έχει υλοποιήσει Έργο Κατασκευής χώρου στάθμευσης τουλάχιστον 200 θέσεων ή/και  

εργασίες αναβάθμισης χώρου στάθμευσης συμβατικής αξίας τουλάχιστον 500.000,00 € 

Α3. Να έχει υλοποιήσει Έργο που προκαλεί εξοικονόμηση ενέργειας για κοινόχρηστους χώρους 

με τη χρήση τεχνολογιών ΙΟΤ, προϋπολογισμού τουλάχιστον 500.000,00 € 

Α4. Να έχει υλοποιήσει Έργο που περιλαμβάνει λύσεις προώθησης και προσέλκυσης της ζήτησης 

με τη χρήση smart apps, για Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Παρόδιο ή Υπαίθριο ή 

Στεγασμένο), τουλάχιστον 200 θέσεων 

Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας συμμετείχε σε Ένωση Εταιρειών στην υλοποίηση των 

Έργων που καλύπτουν τις ως άνω απαιτήσεις, το ποσοστό συμμετοχής του, θα πρέπει να ήταν 

τουλάχιστον ίσο με 75%. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Β. Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου, και 

συγκεκριμένα: 

Β1. να διατεθεί Υπεύθυνο Έργου και Αναπληρωτή Υπεύθυνος Έργου με τα ακόλουθα τουλάχιστον, 
προσόντα και εμπειρία: 

• Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών θετικής / τεχνολογικής κατεύθυνσης ή στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, 

• Τουλάχιστον 10ετή (προκειμένου για τον Υπεύθυνο Έργο) και 5ετή (προκειμένου για τον 

Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Διαχειριστή Έργων. 

Επιπρόσθετα, ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να έχει εμπειρία από την υλοποίηση ενός 

Έργου το οποίο να καλύπτει :  

o Την υλοποίηση Συστήματος/ων Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Υπαίθριο ή Στεγασμένο 

ή Παρόδιο), που αφορά/ούν τουλάχιστον 800 θέσεις στάθμευσης  

 

Β2. να διατεθούν στην Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι ειδικότητες: 

- Ένας (1) Υπεύθυνος Πληροφοριακών Συστημάτων με αποδεδειγμένη εμπειρία στα 
αντικείμενα Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Υπαίθριο ή Στεγασμένο ή Παρόδιο), 

- Ένας (1) Ειδικός Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων με 10ετή τουλάχιστον 
επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.  
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με: 

α) Πρότυπα για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του στο πεδίο:  

- του σχεδιασμού, κατασκευής, εγκατάστασης, τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης & επισκευής 

οικοδομικών, λιμενικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών και έργων οδοποιίας, καθώς και 

έργων τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων & δικτύων πληροφορικής και 

- της μελέτης, προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας ψηφιακών εφαρμογών και 

καινοτόμων λύσεων για έξυπνες πόλεις. 

β) Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

γ) Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

δ) Πρότυπα για την υγεία & ασφάλεια στην εργασία. 

ε) Πρότυπα για την Επιχειρησιακή Συνέχεια. 

στ) Πρότυπα για τη Διαχείριση της Ενέργειας. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι 

θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης 

των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 

που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 

υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 

των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1. Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
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προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.  

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως 

άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 

τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 

εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το 

οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 

οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1,  2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 

τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Στην περίπτωση που χώρα 

δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και 

ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 

σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή 

επαγγελματική ένωση.  

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5:  

Οι οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένοι, υποβάλλουν ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) κλεισμένων διαχειριστικών 

χρήσεων (2017, 2018, 2019), ή από τη σύστασή τους, αν αυτή έγινε μέσα στην τελευταία τριετία, 

σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών ή Ένορκη Βεβαίωση του συνολικού 

ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση 

Ισολογισμών. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της καταλληλότητας της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Για το 2.2.6 (Α), πίνακα των κυριότερων ολοκληρωμένων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία 

συμμετείχε ο οικονομικός φορέας κατά τα τελευταία έξι (6) έτη (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020) και είναι αντίστοιχα με τις σχετικές απαιτήσεις. 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

Α/Α ΠΕΛΑΤ

ΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

(από – έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & ημ/νία) 
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Όπου ως «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ», υποβάλλεται: 

• Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια 
Αρχή και από το οποίο να προκύπτει σαφώς η κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων 
συμμετοχής.  

• Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, δήλωση είτε του ιδιώτη όπως εκπροσωπείται από τον 
Νόμιμο Εκπρόσωπό του ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε του Υποψηφίου 
Παραχωρησιούχου, από την οποία να προκύπτει σαφώς η κάλυψη των ανωτέρω 
προϋποθέσεων συμμετοχής. 

Από τα παραπάνω έργα, θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά τα επιτυχώς ολοκληρωμένα 

έργα που καλύπτουν σωρευτικά το κριτήριο επιλογής. 

Για το 2.2.6 (Β):  

1. Πίνακα των στελεχών της Ομάδας  Έργου, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου Εταιρεία 

Ιδιότητα εταιρείας (ή 

φυσικού προσώπου) στο 

έργο  

(Προσφέρων / Δανείζων 

Εμπειρία / Υπεργολάβος) 

Θέση / ειδικότητα  που 

καλύπτει από τις 

αναφερόμενες στο 

Κεφάλαιο 2.2.6.Β 

     

     

 

2. Βιογραφικά Σημειώματα για τα μέλη της Ομάδας Έργου  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της 

παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά ή ισοδύναμα, 

με πεδίο εφαρμογής σχετικό με τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο και σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 

α) Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015, το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

β) Πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 το οποίο να έχει εκδοθεί από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 

γ) Πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 το οποίο να έχει εκδοθεί από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 

δ) Πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 το οποίο να έχει εκδοθεί από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 

ε) Πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012 το οποίο να έχει εκδοθεί από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 

στ) Πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018 το οποίο να έχει εκδοθεί από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
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έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 

του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 

την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 

η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση. Σε περίπτωση ενώσεων, τα κριτήρια τεχνικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας αρκεί να 

καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 

σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

Κριτήριο 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

(%) 
Σύμφωνα με παραγράφους: 

1. 
Κατανόηση του Περιβάλλοντος της 
Σύμβασης 

10% Παράρτημα I παρ. 1 

2. Τεχνικές Απαιτήσεις 40% Παράρτημα I παρ. 2 

3. Λειτουργικές Απαιτήσεις 40% Παράρτημα I παρ. 3 

4. 
Υπηρεσίες και Οργάνωσή τους ανά Φάση 
του Έργου 

10% 
Παράρτημα I παρ. 5, Παράρτημα I 
παρ. 6 

 100  

 

Για το κριτήριο 1, θα αξιολογηθούν:  

– ο βαθμός κατανόησης και η ορθότητα της αντίληψης εκ μέρους του οικονομικού φορέα 

των επί μέρους απαιτήσεων της παραχώρησης σε σχέση με τις ανάγκες του Φορέα, 

– ο αποτελεσματικός και τεκμηριωμένος προσδιορισμός των κρίσιμων παραγόντων 

επιτυχούς λειτουργίας της παραχώρησης, και η παρουσίαση τρόπων διασφάλισής τους. 

Για το κριτήριο 2, θα αξιολογηθούν:  

– η τεχνική αξία, και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης λύσης, σε επίπεδο 

κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων. 

Για το κριτήριο 3, θα αξιολογηθούν:  

– Οι μέθοδοι και οι καινοτόμες λύσεις που θα δοθούν για την κάλυψη των λειτουργικών 

απαιτήσεων και οι υπηρεσίες προστιθεμενης αξίας που θα προσφερθούν. 
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Για το κριτήριο 4, θα αξιολογηθούν: 

– η καταλληλότητα του προτεινόμενου μοντέλου οργάνωσης της παροχής των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. 

– η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε εργασίες ανά Φάση 

υλοποίησης της Σύμβασης και η σύνδεσή τους με τα απαιτούμενα παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα της. 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς γίνεται με 

βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Β = 0,80 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,20 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 

όπου: 

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα 

UΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

ΒΚ = το συνολικό συγκριτικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 

ΒΜΙΝ = το συνολικό συγκριτικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 

προσφοράς. 

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό 

Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με 

την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, ο Φορέας επιλέγει τον παραχωρησιούχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 1.3 και στα 

Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Διακήρυξης, για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

του Φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη με βάση την προθεσμία της παρ. 

1.5 της παρούσας, στην διεύθυνση του Φορέα, Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, Αθήνα Τ.Κ. 105 

61.  

Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνον ιδιοχείρως (όχι ταχυδρομικώς)  στην 

αρμόδια επιτροπή. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ακόμη και για λόγους 

ανωτέρας βίας, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες, εκτός και αν η 

επίδοση των προσφορών, που θα έχει αρχίσει πριν από την παραπάνω ώρα συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή, μέχρι την υποβολή των προσφορών όλων των διαγωνιζομένων. 

2.4.2.2 Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας έλαβε 

γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των λοιπών 

εγγράφων της σύμβασης, καθώς και τις τοπικές και εν γένει συνθήκες του έργου. Επίσης, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία σύναψης της σύμβασης, πρέπει να 

υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στον φορέα καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς 

τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Κανείς δεν μπορεί 

να εκπροσωπήσει στον διαγωνισμό περισσοτέρους από ένα προσφέροντα. 

Προσφορές που περιέρχονται στον Φορέα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο πριν την εκπνοή της 

καταληκτικής ημερομηνίας της παρούσας. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2.3. Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 

Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα 

όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.  
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Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δύο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 

φακέλους, δηλαδή: 

(α) έναν φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με την παρούσα. 

(β) έναν φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 

μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη : 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

… 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

«Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσιών ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης 
χώρου Στάθμευσης» 

ΦΟΡΕΑΣ: Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ 

Ν.Π.Ι.Δ.) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

Ημερομηνία και Ώρα σύμφωνα με την παρ. 1.5 

 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν τα στοιχεία του υποψήφιου, τον τίτλο του Διαγωνισμού 

και τον τίτλο του επιμέρους φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και 

αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Παραχωρησιούχος είναι 

απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών 

προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης 
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ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή και 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση 

αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Παραχωρησιούχο και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται εγγράφως, εφόσον ζητηθούν, 

εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης και καθορίζεται από την αρμόδια επιτροπή. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας 

διακήρυξης. Επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα V. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της 

παρούσας και  θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από τον Φορέα στην παρούσα Διακήρυξη, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων  υπηρεσιών, με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς του 

Παραρτήματος III της διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισμού. 

Στην Οικονομική Προσφορά συμπληρώνεται το ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεων των 

θέσεων στάθμευσης για τις οποίες προβλέπονται τέλη στάθμευσης, βάσει του οποίου θα 

υπολογίζεται η αμοιβή του παραχωρησιούχου, στρογγυλοποιημένο στο ένα δεκαδικό ψηφίο. 

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Το ανωτέρω ποσοστό είναι σταθερό για όλη τη συμβατική διάρκεια και αποκλείεται οποιαδήποτε 

αναπροσαρμογή αυτού. Προσφορά που περιλαμβάνει όρο αναπροσαρμογή του ποσοστού 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια το 

προσφερόμενο ποσοστό. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

εννέα (9) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Φορέα, 

πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 

ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Φορέας κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί τα συμφέροντά του, οπότε 

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 

οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 

(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον Φορέα σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.1.1. της παρούσας, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ’ της 

παρούσας και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 

ι) της οποίας το ποσοστό χρέωσης που ζητείται για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας, 

είναι μικρότερο του 50% επί των ακαθάριστων εισπράξεων από τέλη στάθμευσης, όπως αυτό 

δηλώνεται στον Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς. Πριν την 
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απόρριψη της προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά θα ζητείται από τον υποψήφιο 

Παραχωρησιούχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά 

με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις 

εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Παραχωρησιούχος θα παράσχει την 

υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω 

αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα 

απορρίπτεται. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση των  προσφορών  όργανο του Φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού), 

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών σε δημόσια 

συνεδρίαση, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

– Αποσφράγιση του κυρίως φακέλου προσφοράς και του φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» με βάση τις προθεσμίες της παρ. 1.5 της παρούσας. 

Μετά την αποσφράγιση μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών μονογράφονται και σφραγίζονται. 

– Αποσφράγιση του φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που 

θα ορίσει ο Φορέας.   

Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση αντί μονογραφής και σφραγίδας μπορεί να γίνεται 

χρήση μηχανικού μέσου (διατρητή) με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης. 

Ο Φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής 

ή οικονομικής προσφοράς τους. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών ο Φορέας προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των 

αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση 

μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 

συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και 

τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των άρθρων 2.3.1 και 2.3.3 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στον Φορέα προς 

έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 

Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου του Φορέα, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτού, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί  

ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την πάροδο της 

προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά το άρθρο 3.4 ή μετά την απόρριψη της ενστάσεων  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 

απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 

παραχωρησιούχου. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων επιλέγεται ο προσφέρων με την 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς ο Φορέας επιλέγει 

τον παραχωρησιούχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου του Φορέα, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτού ς, στους 

προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί  ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Παραχωρησιούχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού Παραχωρησιούχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Φορέας αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό παραχωρησιούχο»), και 

τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Αν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή 

υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

παραχωρησιούχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Ο Φορέας μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει 

την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού παραχωρησιούχου, καταπίπτει υπέρ του Φορέα η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 
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i)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

ii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 

2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του 

Φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού παραχωρησιούχου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Ο Φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό Παραχωρησιούχο.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 

παρούσας ενστάσεων , 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό Παραχωρησιούχο, εφόσον αυτός 

υποβάλει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.1, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Ο Φορέας προσκαλεί τον Παραχωρησιούχο να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω σύμβαση μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Φορέα η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 

και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του 

Φορέα, δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Φορέα, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Φορέα η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα.  
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Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης από το 

Φορέα. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Ο Φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα 

το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη. 



31 
 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1.  Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά 

έξι (6) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο του Έργου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 

υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Φορέα έναντι του Παραχωρησιούχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αύξησης, εκτός Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Παραχωρησιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Παραχωρησιούχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

Ο Παραχωρησιούχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.  
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Ο Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση,  

β) ο Παραχωρησιούχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

4.7 Συμπληρωματικά Έργα ή υπηρεσίες 

Ο Φορέας μπορεί να προχωρήσει στην ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών ή έργων είναι 

απαραίτητα για την ολοκλήρωση του Έργου της παρούσας, μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 

30% του συμβατικού τιμήματος. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος καταβολής του Οικονομικού Ανταλλάγματος της Παραχώρησης 

5.1.1. Ως αμοιβή του Παραχωρησιούχου ορίζεται το ποσοστό χρέωσης που έχει προσφέρει, 

εφαρμοζόμενο επί των ακαθάριστων εισπράξεων από τα τέλη στάθμευσης.  

Το οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης, που καταβάλει ο Παραχωρησιούχος στο ΤΜΕΔΕ, 

είναι το υπόλοιπο που προκύπτει αν αφαιρεθεί από τις ακαθάριστες εισπράξεις από τα τέλη 

στάθμευσης η ως άνω υπολογιζόμενη αμοιβή του. 

Ως ελάχιστο μηνιαίο οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης, ορίζεται το ποσό των 5.000,00 € 

χωρίς Φ.Π.Α.  

1. Το οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης και όλων των νόμιμων κρατήσεων που θα 
ισχύουν κάθε φορά, θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, και θα εκδίδεται το 
επίσημο αποδεικτικό είσπραξης. 

2. Οποιαδήποτε οφειλή του Παραχωρησιούχου προς το ΤΜΕΔΕ,  καθώς και τα επιβαλλόμενα 
πρόστιμα θα εισπράττονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και με κάθε άλλη 
νόμιμη διαδικασία. Κάθε οφειλή που καθυστερεί ο Παραχωρησιούχος προς το ΤΜΕΔΕ 
βαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών.  

3. Ρητά  δηλώνεται  ότι  στην  παρούσα  παραχώρηση  δεν  έχουν  εφαρμογή  οι διατάξεις του 
ενοικιοστασίου που ισχύει ή πρόκειται να ισχύσει μελλοντικά ή κάθε άλλη προστατική των 
μισθώσεων διάταξη καθώς και οι διατάξεις του νόμου 813/1978 και ΠΔ 34/95, περί 
εμπορικών και άλλων κατηγοριών μισθώσεων, όπως ισχύει σήμερα και ο Παραχωρησιούχος 
ρητά δηλώνει εγγράφως πριν από την υπογραφή της παραχώρησης ότι παραιτείται από τώρα 
και στο εξής από το ενδεχόμενο τέτοιας προστασίας. 

 

5.3 Παρακολούθηση της Σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου διενεργείται σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της 

Οικονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση καθυστερήσεων και αποκλίσεων επιβάλλονται οι σχετικές 

ρήτρες που καθορίζονται στη σύμβαση. 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου, θα συσταθεί από το Φορέα 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου και θα οριστεί υπεύθυνος του Έργου, ο 

οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας των εργασιών του Παραχωρησιούχου. 

Ο Υποψήφιος Παραχωρησιούχος θα πρέπει να ορίσει στην Προσφορά του υπεύθυνο του Έργου 

και αναπληρωτή αυτού από τη δική του πλευρά, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στην ομάδα του 

Έργου και θα αναλάβει την απευθείας επικοινωνία με το Φορέα, το συντονισμό των εργασιών και 

τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου και της 

πληρωμής του Παραχωρησιούχου. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου είναι αρμόδια για την έγκριση και 

πιστοποίηση των ενεργειών και των παραδοτέων κάθε δέσμης εργασιών κατά την ολοκλήρωσή 

της, ενώ είναι στην ευχέρειά της η διενέργεια απροειδοποίητου δειγματοληπτικού ελέγχου επί 

μέρους ή επί του συνόλου του Έργου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την εκτέλεσή του.  

Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, οι τυχόν προκύπτουσες παρατηρήσεις γνωστοποιούνται στον 

Παραχωρησιούχο εντός μιας (1) εβδομάδας από τη διενέργεια του. Σε περίπτωση διαπίστωσης 

μη συμμορφώσεων με τους όρους της Σύμβασης και τις προδιαγραφές του Έργου, ο 
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Παραχωρησιούχος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου μέσα σε μια (1) εβδομάδα από τη 

γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. 

5.4 Διάρκεια της Σύμβασης 

5.4.1 Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε δέκα έξι (16) έτη από την υπογραφή της.   

Η διάρκεια της σύμβασης διακρίνεται από το α) Συμβατικό χρόνο υλοποίησης που αφορά τις 

Φάσεις 1 έως και 3 της Σύμβασης, β) το Συμβατικό χρόνο της περιόδου εκμετάλλευσης που 

αφορά τη Φάση 4 της Σύμβασης. 

Η διάρκεια υλοποίησης των επιμέρους τμημάτων της Σύμβασης, από την ημερομηνία υπογραφής 

της, θα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του Παραχωρησιούχου, υπό την 

επιφύλαξη τυχόν παράτασης ή μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με τα κατωτέρω. 

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί να μετατίθεται μετά από απόφαση του Φορέα, με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 5.5 κατωτέρω και των δικαιωμάτων του Φορέα για την επιβολή των 

προβλεπόμενων κυρώσεων. Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα 

κινείται η διαδικασία κήρυξης του Παραχωρησιούχου ως έκπτωτου σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

Ο συμβατικός χρόνος εκμετάλευσης μπορεί να παρατίνεται μετά από απόφαση του Φορέα το 

ανώτερο μέχρι το 1/3 αυτού. 

5.4.2 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 

παραχωρησιούχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο 

έλεγχο της συμμόρφωσης του Παραχωρησιούχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση καθ’ όλον 

τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 

Παραχωρησιούχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο 

αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του Παραχωρησιούχου. 

5.5 Μετάθεση χρονοδιαγράμματος 

Ο Φορέας διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της 

Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του 

χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση 

αρμοδίου οργάνου (με τους ίδιους τεχνικούς όρους), για συνολικό διάστημα έως έξι (6) μηνών 

και, στις περιπτώσεις αυτές, ο Φορέας θα ενημερώνει εγκαίρως τον Παραχωρησιούχο για την 

αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς το συγκεκριμένο χρονικό 

σημείο ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Η μετάθεση του χρονοδιαγράμματος εκ μέρους του Φορέα είναι επιτρεπτή μόνο για λόγους 

ανωτέρας βίας ή άλλους σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών - υπηρεσιών. 

Ο Παραχωρησιούχος έχει το δικαίωμα έγγραφης υποβολής αιτήματος μετάθεσης του 

χρονοδιαγράμματος προς το Φορέα, στο οποίο θα γνωστοποιεί και θα αναλύει τους τυχόν λόγους 

που στοιχειοθετούν αιτία λήψης απόφασης μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος. Η διαδικασία 

επιτρέπεται μόνο όταν ο επικαλούμενος λόγος συνιστά ανωτέρα βία ή είναι σοβαρός λόγος που 

καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Η απόφαση για τη μετάθεση του 

χρονοδιαγράμματος ή όχι λαμβάνεται αποκλειστικά από το Φορέα σύμφωνα με τα όσα έχουν 

οριστεί ανωτέρω. 
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5.6 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

του, υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε παράτασης ή μετάθεσης των προθεσμιών τυχόν 

χορηγηθεί.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης της Σύμβασης ή του συνόλου αυτής 

από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση 

χορηγήθηκε, με υπαιτιότητα του Παραχωρησιούχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

Λόγω της σπουδαιότητας του Έργου, σε περίπτωση που το αντικείμενο του Έργου δεν παραδοθεί 

και αρχίσει να λειτουργεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, περιλαμβανομένης της τυχόν 

παράτασης ή μετάθεσης αυτού, ή δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, τότε, πέραν των κυρώσεων που 

ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, ο Παραχωρησιούχος θα υπόκειται σε πρόστιμο για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του συστήματος ποσοστού 0,2% επί του 

Συμβατικού Τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α. Οι κυρώσεις αυτές θα επιβάλλονται, επίσης, όταν υπάρχουν 

καθυστερήσεις σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου που έχει καθορίσει στην 

Προσφορά του ο Παραχωρησιούχος, συμπεριλαμβανομένων και των τμηματικών προθεσμιών 

υλοποίησης του Έργου ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων του 

συστήματος, δηλαδή οι κυρώσεις θα εφαρμόζονται για όλες τις επιμέρους φάσεις υλοποίησης 

του Έργου. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με 

απόφαση του Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

του Έργου και θα εισπράττονται με παρακράτηση από την επομένη πληρωμή του Διαχειριστή  ή, 

σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, εφόσον ο Παραχωρησιούχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Με ίδια ως άνω 

απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το 

Έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για 

υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Παραχωρησιούχου 

επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Παραχωρησιούχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Φορέα. 

Περαιτέρω, ο Φορέας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Παραχωρησιούχο αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο 

της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης 

παράτασης ή μετάθεσης από τον Φορέα. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του Παραχωρησιούχου, ο Φορέας δικαιούται, κατά την κρίση του, να 

κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού ή/και των άλλων υποδομών, καταβάλλοντας το 

αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

5.7 Τόπος Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Τόπος εκτέλεσης της Σύμβασης είναι οι χώροι παραχώρησης όπως διαφαίνονται στα τοπογραφικά 

διαγράμματα της παρούσας. 
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5.8 Υποχρεώσεις Παραχωρησιούχου  

Ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να εκτελέσει το Έργο σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται 

στην παρούσα, καθώς και με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και 

των συναλλακτικών ηθών. Πέραν αυτών, στις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου εμπίπτουν τα 

εξής: 

• Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο Παραχωρησιούχος θα 

υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στον Φορέα. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

του Έργου, προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές 

θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στον Φορέα, μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.  

• Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με τον Φορέα, πάντα μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.  

• Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 

αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες) εφόσον προσκαλείται, παρουσιάζοντας τα 

απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, καθώς και να 

παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως ελέγχους ή επιθεωρήσεις του Φορέα, 

ή/ και άλλων αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων. 

• Ο Παραχωρησιούχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 

εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

• Ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην 

Προσφορά του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και υπεργολάβων 

και συνεργατών του, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 

ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης. Επιπρόσθετα, 

ο Παραχωρησιούχος βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα τηρούν τους κανόνες 

δεοντολογίας και θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές και τα στελέχη του Φορέα ή των εκάστοτε 

υποδεικνυομένων από αυτή προσώπων. Σε περίπτωση παρατήρησης μη συμμόρφωσης 

με τα παραπάνω, ο Φορέας δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του 

προσωπικού του Παραχωρησιούχου συνεργάτη ή υπεργολάβου του, οπότε ο 

Παραχωρησιούχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης 

εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 

Παραχωρησιούχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, 

δύναται να γίνει μετά από έγκριση του Φορέα και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων 

προσόντων ή εμπειρίας. Ο Παραχωρησιούχος  υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Φορέα 

εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη σχετική 

αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης, θα πρέπει ο αντικαταστάτης να είναι 

αποδεκτός από τον Φορέα.  

• Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Παραχωρησιούχου αποχωρήσουν από 

αυτή ή λύσουν τη συνεργασία τους με τον Παραχωρησιούχο, ο Παραχωρησιούχος 

υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι, κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή 

τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και, αφετέρου, να αντικαταστήσει άμεσα 
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τους αποχωρήσαντες συνεργάτες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η ευθύνη 

της οποιασδήποτε καταπάτησης όρων της Σύμβασης (π.χ. εμπιστευτικότητα) από μέρους 

προσώπων που αποχωρούν από το Έργο βαρύνει αποκλειστικά τον Παραχωρησιούχο. 

• Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να εμποδίζει πράξεις ή παραλήψεις που θα μπορούσαν να 

έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Φορέα ή  του Έργου εφόσον κάτι τέτοιο 

είναι στην ευχέρειά του. 

• Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 

Παραχωρησιούχο, όπως αυτό αναλύεται στην σχετική παράγραφο (§5.20). 

• Ο Φορέας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο Φορέας δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό 

του Παραχωρησιούχου  ή τρίτων και δε συνδέεται με αυτό με καμία εργασιακή σχέση. 

• Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το 

προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της 

Σύμβασης και να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν 

πρόσωπο πράξουν το ίδιο. 

• Ο Παραχωρησιούχος αποζημιώνει τον Φορέα για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση 

του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 

υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του ή εκ μέρους των 

υπεργολάβων ή συνεργατών του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. Ο 

Παραχωρησιούχος αποζημιώνει πλήρως τον Φορέα για κάθε ζημία που ενδεχομένως 

προξενηθεί σε αυτή από υπαιτιότητα του Παραχωρησιούχου  ή των προσώπων που 

συνεργάζονται με αυτόν για την εκτέλεση του Έργου, περιλαμβανομένων των 

υπεργολάβων του. Περαιτέρω, ο Παραχωρησιούχος συνδράμει με δαπάνες του τον 

Φορέα, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, 

που συνδέεται με την εκ μέρους του, ή την εκ μέρους των υπεργολάβων του ή των 

συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων. 

• Ο παραχωρησιούχος οφείλει να ασφαλίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλο το 

έργο, τα μηχανήματα και εν γένει όλο το τεχνολογικό και λογισμικό εξοπλισμό.  

• Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που 

αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα 

έναντι του Φορέα για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη και τη 

Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής 

των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση 

δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Φορέα ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από 

τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του 

Έργου. 

• Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και, κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της Σύμβασης ισχύουν τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

• Ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να αποζημιώσει πλήρως τον Φορέα σε περίπτωση 

θανάτου ή κάκωσης μέλους ή μελών του προσωπικού του ή τρίτων, καθώς και υλικής 

ζημίας στις εγκαταστάσεις του, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις 
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του προσωπικού του Παραχωρησιούχου, των υπεργολάβων του και των κατά 

οποιοδήποτε τρόπο συνδεομένων με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

• Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εξασφαλίσει όλες τις τυχόν απαιτούμενες 

αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου. 

Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση του Έργου, καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ 

του Φορέα και του προσωπικού του Παραχωρησιούχου που ασχολείται με το Έργο. 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις αναφέρονται συμπληρωματικά με αυτές που αναφέρονται ρητά σε 

άλλα σημεία της παρούσας. 

5.9 Εγγυητική Ευθύνη 

Ο Παραχωρησιούχος εγγυάται προς τον  Φορέα ότι το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι υποδομές που θα 

υλοποιηθούν, θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση 

και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες, όπως αυτές 

προδιαγράφονται στην παρούσα και στην τεχνική προσφορά του Παραχωρησιούχου. 

5.10 Υποχρεώσεις του Φορέα 

Ο Φορέας θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Παραχωρησιούχο, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της 

Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, ενώ 

θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 

πορείας εκτέλεσης του Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτή. 

Ειδικότερα, ο Φορέας δύναται να συμμετέχει στην υλοποίηση της Σύμβασης με όσο στελεχιακό 

δυναμικό κρίνει κατά την ελεύθερη βούλησή του ότι συμβάλει στην επίτευξη των στόχων: 

• Την αποτελεσματική επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου της Σύμβασης. 

• Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Παραχωρησιούχου όλων των στοιχείων και την εκτέλεση 

των ενεργειών από πλευράς της που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή 

εκτέλεση της Σύμβασης. 

Επιπρόσθετα, ο Φορέας θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 

Διευθύνσεων και Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην 

τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Σύμβασης. 

Ο Φορέας θα κοινοποιήσει στον Παραχωρησιούχο, το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στο σχήμα διοίκησης του Έργου, οι οποίοι θα 

μετέχουν ενεργά σε όλη τη διάρκεια του Έργου, εκτός αν προκύψει λόγος αντικατάστασής τους 

εξαιτίας υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών. 

Ο Φορέας οφείλει να παραδίδει στον Παραχωρησιούχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 

προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή του και δικαιούται να 

γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του 

Παραχωρησιούχου. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα ανωτέρω στοιχεία 

με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή του Φορέα προκειμένου να 

διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ 
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όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεών του. 

Τέλος, ο Φορέας δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Παραχωρησιούχου ή τρίτων που μπορεί να 

προκύπτει από τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών της Σύμβασης. 

5.11 Κοινές Υποχρεώσεις 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις επτά (7) 

εργάσιμες ημέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση 

και στα παραρτήματά αυτης. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η εν λόγω 

προθεσμία, το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. 

Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου και σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες 

δραστηριότητες της Σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.4. Ειδικότερα: 

• Η γλώσσα συνεργασίας του Φορέα και του Παραχωρησιούχου  θα είναι η ελληνική, σε 

γραπτό και προφορικό λόγο. 

• Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, 

ειδοποιητήρια ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κτλ.), θα χρησιμοποιείται η 

ελληνική γλώσσα. 

• Για τα παραδοτέα που απορρέουν από την εκτέλεση της Σύμβασης θα χρησιμοποιείται η 

ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποια παραδοτέα, από τη μεθοδολογία ή από 

εργαλεία που πιθανά χρησιμοποιηθούν, παράγονται στην Αγγλική γλώσσα, αυτά θα 

μεταφραστούν, εφόσον απαιτηθεί, στην ελληνική με ευθύνη και δαπάνη του 

Παραχωρησιούχου  και οι τυχόν αλλαγές θα γίνονται και στις δύο εκδόσεις. 

• Για την καθημερινή ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των συμβαλλομένων είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) με τρόπο και στο βαθμό που κάτι 

τέτοιο θα είναι αποδεκτό και από τα δύο μέρη και δηλώνεται στη Σύμβαση που 

συνάπτεται. 

5.12 Υπεργολαβίες 

Ο Παραχωρησιούχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που 

έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην Προσφορά του 

τμήμα του Έργου.  

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον Φορέα.  

Ο Παραχωρησιούχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, 

των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να αντικαταστήσει άμεσα υπεργολάβο που έχει συμπεριλάβει 

στην Προσφορά του σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει 

και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα 

κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η 

αντικατάσταση ή χρησιμοποίηση άλλου υπεργολάβου υπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση του Φορέα. Για το σκοπό αυτό, ο Παραχωρησιούχος ενημερώνει προηγουμένως τον   

Φορέα για τη διακοπή της συνεργασίας ή την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει και άλλον 
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υπεργολάβο, κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα 

εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του 

των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 

Ο Φορέας δικαιούται να ζητήσει από τον Παραχωρησιούχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και 

κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιμη και 

αιτιολογημένη κρίση του, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Παραχωρησιούχος 

υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Φορέα, σε εύλογο 

χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 

αντικαταστάτη. 

Εάν ο Παραχωρησιούχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, ο Φορέας δικαιούται, 

χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και 

να κηρύξει τον Παραχωρησιούχο έκπτωτο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την εκτέλεση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο 

Παραχωρησιούχος. 

5.13 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Παραχωρησιούχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 

οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση του Φορέα, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος ή οι 

συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα ανακαλύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην 

γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που αυτός ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα 

εκτελέσουν, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη έγκριση του Φορέα. 

Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται, 

πέραν των όσων ρητά χαρακτηρίζονται ως τέτοια, και όσες πληροφορίες και στοιχεία ακόμα δεν 

είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ρητά ως εμπιστευτικά. 

Εμπιστευτική θεωρείται κατά περίπτωση ακόμα και πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι 

ευρύτερα γνωστή, όμως δομείται με τρόπο που της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία ή αξία. 

Ο Παραχωρησιούχος οφείλει: 

• να μεταφέρει και επιβάλει την ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας στο προσωπικό 

του, στους υπεργολάβους του, στους συνεργάτες του και στους με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

• να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους 

συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της 

διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. 

• να ενημερώνει τον Φορέα για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση της διαφύλαξης 

της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διακινούνται στα πλαίσια εκτέλεσης του 

Έργου. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών στα πλαίσια λειτουργίας του 

πληροφοριακού συστήματος αποτελεί και θέμα τεχνικής φύσεως και θα αντιμετωπίζεται 

στις σχετικές μελέτες εφαρμογής/ασφαλείας. 
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• να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη προς 

τούτο έγγραφη συναίνεση του Φορέα, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Φορέα. 

Ο Παραχωρησιούχος δεν δεσμεύει τον Φορέα, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεσή του.  

Ο Παραχωρησιούχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου, υποχρεώνεται όμως να διασφαλίζει ότι 

οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας 

και εχεμύθειας. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Παραχωρησιούχο της ως άνω υποχρέωσης εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας, ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας 

της, την παύση της κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο 

μέλλον. 

Τέλος και σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες 

θα περιέλθουν σε γνώση του Παραχωρησιούχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης 

του Έργου και οι οποίες δεν του ανήκουν, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου 

αυτού. 

5.14 Πνευματικά Δικαιώματα 

Όλα τα στοιχεία, οι μελέτες, τα αποτελέσματα και γενικά κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με 

τις υπηρεσίες, που θα παραχθούν από τον Παραχωρησιούχο στα πλαίσια της σύμβασης που θα 

προκύψει από την παρούσα προκήρυξη, θα αποτελεί ιδιοκτησία του Φορέα γενικότερα. 

Ειδικότερα για την περίπτωση του λογισμικού που θα παραχθεί στα πλαίσια της σύμβασης που 

θα προκύψει από την παρούσα προκήρυξη ο Παραχωρησιούχος θα παραδώσει στον Φορέα τον 

πλήρη πηγαίο κώδικα του λογισμικού και το δικαίωμα χρήσης, διατηρώντας όμως τα   πνευματικά 

δικαιώματα του κώδικα και το δικαίωμα επαναχρησιμοποίησης, τροποποίησης και δημιουργίας 

παραγώγων λογισμικών αυτόν για ιδία ή εμπορική χρήση. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του Φορέα κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Παραχωρησιούχος, θα 

παραδοθούν στο ΤΜΕΔΕ κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε 

περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να 

συνοδεύσει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την 

ανάκτηση/διαχείριση τους. 

5.15 Μεταβίβαση Κυριότητας 

Ο Παραχωρησιούχος διατηρεί την κυριότητα του λογισμικού εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί 

για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του. Από 

την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου, η κυριότητα μεταβιβάζεται άνευ άλλης 

διατύπωσης ή δαπάνης στον Φορέα, σύμφωνα με τα κατωτέρω με τον περιορισμό της 

παραγράφου 5.14. 

Σε περίπτωση που τρίτος προβάλει δικαίωμα επί του σχετικού λογισμικού πριν την οριστική 

παραλαβή του, ο Φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Παραχωρησιούχο και να 

γνωστοποιήσει στον τρίτο την κυριότητα του Παραχωρησιούχου . 
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Η κυριότητα παραδοτέων στην ανάπτυξη των οποίων με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλει ενεργά 

ο Φορέας ανήκει εξαρχής στην τελευταία. 

Στα παραπάνω, τα αναφερόμενα σε λογισμικό εφαρμογών καλύπτουν και όλο το περιεχόμενο και 

όποια βοηθητικά στοιχεία (π.χ. καλλιτεχνικά) που θα αναπτυχθούν για τις ανάγκες του Έργου. 

5.16 Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Παραχωρησιούχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη 

Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Φορέα. Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω 

εκχώρησης, οι όροι της παρούσας θα δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμα και αν αυτός 

δεν τους έχει ρητά αποδεχτεί. 

Κατ’ εξαίρεση, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του 

έναντι του Φορέα για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της 

Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εκχώρηση 

επιτρέπεται και σε τραπεζικά ιδρύματα εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που 

έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97, υπό τον όρο ότι η σύμβαση 

καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. 

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω εξαίρεσης, εάν ο Παραχωρησιούχος προβεί σε μεταβίβαση ή 

εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Φορέα, η τελευταία δικαιούται, χωρίς 

προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και να 

κηρύξει τον Παραχωρησιούχο έκπτωτο. 

5.17 Τροποποιήσεις 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Φορέα και του Παραχωρησιούχου, τροποποιείται σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν συμφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, στο πλαίσιο της Διακήρυξης και των ισχυουσών διατάξεων Ελληνικού 

Δικαίου.   

5.18 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής 

της, ο Παραχωρησιούχος και ο Φορέας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή 

τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

5.19 Καταγγελία εκ μέρους του Φορέα 

Ο Φορέας δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, αζημίως για αυτον, σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) ο Παραχωρησιούχος παραβιάζει και δεν θεραπεύει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
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(β) Ο Παραχωρησιούχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο 

σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,  

(γ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Παραχωρησιούχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Παραχωρησιούχο της εκ 

μέρους του Φορέα καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο Φορέας δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της 

ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ 

αυτόν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 

επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν ο Φορέας 

γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Παραχωρησιούχος ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία του Φορέα λύση της Σύμβασης, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται, 

μετά από αίτηση του Φορέα: 

(α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για 

την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,  

(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει ο Φορέας, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν 

(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως 

υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και 

συνεργάτες του πράξουν το ίδιο, 

(γ) να παραδώσει στον Φορέα κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν το Έργο και 

βρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το 

ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, ο Φορέας βεβαιώνει την αξία του 

παρασχεθέντος μέρους του Έργου, την οποία υποχρεούται να καταβάλλει στον Παραχωρησιούχο 

καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Παραχωρησιούχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Ο Φορέας αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση 

προς τον Παραχωρησιούχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 

Ο Φορέας δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον 

Διαχειριστή υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα 

πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση του Φορέα. 

5.20 Ανωτέρα Βία 

Ο Παραχωρησιούχος δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών 

του, αν η αδυναμία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, ως γεγονός απρόβλεπτο και 

αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. Η επικαλούμενη 

ανωτέρα βία πρέπει να αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ο Παραχωρησιούχος που πλήττεται 

από τα περιστατικά ανωτέρας βίας, υποχρεούται στο διάστημα που αυτά συμβαίνουν μέχρι και 

την αναφορά τους στον Φορέα, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να 

ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των γεγονότων ανωτέρας βίας. Η απόδειξη περιστατικών που 

συνιστούν ανωτέρα βία βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Παραχωρησιούχο, ο οποίος υποχρεούται, 

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά, 

να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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Επαναλαμβάνεται ότι εντός του συγκεκριμένου διαστήματος ο Παραχωρησιούχος πρέπει να 

καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που 

προκαλείται. Σε περίπτωση που τα περιστατικά δεν αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία 

και δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, ο Παραχωρησιούχος στερείται του 

δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

Ο Φορέας διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την έγερση 

απαίτησης προς τον Παραχωρησιούχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων ή ακόμα και τη 

λήψη πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 

των πλαισίων του Έργου και των δυνατοτήτων του Παραχωρησιούχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά της Παραχώρησης 

Το αντικείμενο της Παραχώρησης είναι η αξιοποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας του ΤΜΕΔΕ μέσω 
παραχώρησης δικαιώματος της Χρήσης και Εκμετάλλευσής του.  

Στο αντικείμενο της Παραχώρησης που περιγράφεται στο παρόν τεύχος, περιλαμβάνεται το 
σύνολο των ενεργειών, εργασιών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη, λειτουργία, 
διαχείριση, συντήρηση και εμπορική εκμετάλλευση επιθυμητών χρήσεων και λειτουργιών στο 
προς παραχώρηση ακίνητο. 

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της Παραχώρησης περιλαμβάνονται: 

Χώρος Parking 

Η προβλεπόμενη χρήση της συνολικής έκτασης είναι στεγαζόμενος χώρος στάθμευσης επί της 
οδού Ομήρου αρ. 12, Τ.Κ 10672, Αθήνα, ο οποίος διαθέτει 200 θέσεις στάθμευσης. 

Η συνολική επιφάνεια των προς παραχώρηση χώρων ανέρχεται στα 6.388,54τ.μ., και 
περιλαμβάνονται :  

• Το Β’ υπόγειο έχει εμβαδόν: 722,70 τ.μ., με χώρους πλυντηρίου, λιπαντηρίου κλπ. 

• Το Α’ υπόγειο έχει εμβαδόν: 610,66 τ.μ. με χώρους μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
αποθηκών κλπ. 

• Το ισόγειο έχει εμβαδόν: 699,76 τ.μ. και έχει την είσοδο του σταθμού αυτοκινήτων 

• Ο 1ος όροφος έχει εμβαδόν: 615,06 τ.μ., όπου προβλέπονται 20 θέσεις στάθμευσης. 

• Ο 2ος όροφος έχει εμβαδόν: 615,06 τ.μ. όπου προβλέπονται 20 θέσεις στάθμευσης. 

• Ο 3ος όροφος έχει εμβαδόν: 615,06 τ.μ. όπου προβλέπονται 20 θέσεις στάθμευσης. 

• Ο 4ος όροφος έχει εμβαδόν: 615,06 τ.μ. όπου προβλέπονται 20 θέσεις στάθμευσης. 

• Ο 5ος όροφος έχει εμβαδόν: 615,06 τ.μ. όπου προβλέπονται 20 θέσεις στάθμευσης. 

• Ο 6ος όροφος έχει εμβαδόν: 615,06 τ.μ. όπου προβλέπονται 20 θέσεις στάθμευσης. 

• Ο 7ος όροφος έχει εμβαδόν: 615,06 τ.μ. όπου προβλέπονται 20 θέσεις στάθμευσης. 

 

Στο κτίριο υπάρχει ακόμα 8ος, 9ος και 10ος όροφος με πενήντα πέντε (55) θέσεις στάθμευσης 

αυτοκινήτων (parking), οι οποίες είναι δεσμευμένες υπέρ του κτιρίου επί της οδού Παλαιών 

Πατρών Γερμανού 3-5 ιδιοκτησίας του ΤΜΕΔΕ και οι οποίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

για τον σκοπό αυτό (ήτοι δεκαεννιά (19) θέσεις στάθμευσης στον 8ο όροφο, δεκαοκτώ (18) θέσεις 

στον 9ο όροφο και δεκαοκτώ (18) θέσεις στον 10ο όροφο). Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να 

εξυπηρετεί και αυτές τις θέσεις χωρίς καμία απολύτως χρέωση.   

Η πλήρης λειτουργική, τεχνική και πολεοδομική τεκμηρίωση του υφιστάμενου χώρου, βρίσκεται 

στο Παράρτημα IV – Τεκμηρίωση του Υφιστάμενου Χώρου. 

Η διοίκηση του ΤΜΕΔΕ διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ορίσει ως σύμβουλο 

διαχείρισης του ακινήτου θυγατρική του εταιρεία ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. 

 

2. Τεχνικές απαιτήσεις 

2.1. Διαμόρφωση Χώρων 
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Ο παραχωρησιούχος θα πρέπει, να προβεί σε συγκεκριμένες διαμορφώσεις του 

παραχωρούμενου χώρου, οι οποίες θα προσδιοριστούν με ακρίβεια στην Φάση 1 – Μελέτη 

Εφαρμογής του Έργου και σχετίζονται με την πρόταση του Παραχωρησιούχου όπως αυτή θα 

κατατεθεί στη Τεχνική του Προσφορά. Οι διαμορφώσεις αυτές θα αφορούν : 

 

2.1.1. Διαγράμμιση - Σήμανση 

Ο παραχωρησιούχος θα πρέπει με δικά του έξοδα να διαγραμμίσει όλες τις θέσεις ώστε να 

γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους χρήστες, καθώς πιθανούς άλλους χώρους όπως διαβάσεις 

πεζών, χώρους αναμονής κλπ. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετήσει σήμανση κατά την είσοδο, έξοδο 

και κίνηση των οχημάτων στους παραχωρούμενους χώρους στάθμευσης. Συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να τοποθετήσει σήμανση με την οποία θα ενημερώνει τους χρήστες: 

1. για το ποιες είναι οι είσοδοι και οι έξοδοι του χώρου, 

2. για το ποια είναι η κυκλοφοριακή κίνηση των οχημάτων και των πεζών στο χώρο, 

3. για το ποιος είναι ο αριθμός των συνολικών, των ελεύθερων και των κατειλημμένων 
θέσεων στάθμευσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 

4. για το ποια είναι η κατεύθυνση προς τους χώρους υγιεινής, 

5. για το ποια είναι τα σημεία πρόσβασης για ΑΜΕΑ, 

6. για το ποιοι είναι οι χώροι στάθμευσης μόνο για ΑΜΕΑ, 

7. O παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες τεχνικές 
παρεμβάσεις στον παραχωρούμενο χώρο για να καταστεί́ κατάλληλος για την 
προβλεπόμενη επιχειρηματική́ δραστηριότητα, εφόσον πρώτα συναινέσει το ΤΜΕΔΕ 
και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. 

2.1.1.1. Διαγράμμιση 

Η διαγράμμιση θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο και η βαφή θα πρέπει να 

είναι από υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας. Θα πρέπει να είναι 

φωτοκαταλυτική βαφή αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων. Για τα υλικά 

της διαγράμμισης, έχουν εφαρμογή Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) που έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και έχουν λάβει τη Μορφή Εθνικού Προτύπου 

από τον ΕΛΟΤ. Οι διάφοροι χρωματισμοί θα γίνουν έπειτα από συνεννόηση με το ΤΜΕΔΕ. 

2.1.1.2. Σήμανση 

Εφόσον απαιτηθεί σήμανση τότε αυτή θα γίνει από πινακίδες θα έχουν αντανακλαστικό ́

υπόβαθρο από́ μεμβράνη τύπου I. Όσον αφορά́ στους στύλους στήριξης των πινακίδων, 

αυτοί́ θα είναι από́ σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή́, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από́ 

χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: 

thread size R = 1 1⁄2’’, d εξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους 3,50m, 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501- 05-04-07-00 “Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης 

σήμανσης”. Οι πινακίδες ως προς την κατασκευαστική́ τους διαμόρφωση, το περιεχόμενο 

και την ανακλαστικότητα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 

12899-1:2001 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Για την κατασκευή́ των 

πινακίδων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά́ κράματα αλουμινίου τύπου AlMg2 ή 

AlMgSI (alloy 6082), κατηγορίας «ανθεκτικά́ κράματα στο θαλάσσιο νερό́» κατά́ DIN 1725, 

μέρος 1. Η σήμανση πρέπει να ακολουθεί τη συγκοινωνιακή μελέτη του χώρου. 
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2.1.2. Οικοδομικές-ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κ.λ.π 

Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να:  

1. επισκευάσει σημεία του χώρου όπως κατεστραμμένα τοιχία, κατεστραμμένες 
διαγραμμίσεις, κλπ., 

2. διαμορφώσει το ηλεκτρικό δίκτυο ώστε να έχει φως σε όλα τα σημεία του 
παραχωρούμενου χώρου αλλά και να μπορεί να ηλεκτροδοτήσει τον εξοπλισμό του, 
κατόπιν αιτήσεως νέας ή νέων παροχών στη ΔΕΗ ΑΕ, 

3. διαμορφώσει το υδραυλικό δίκτυο ώστε να έχει πρόσβαση σε νερό για λόγους 
πυρασφάλειας στα σημεία που θα του υποδειχθούν από τη πυροσβεστική, αλλά και 
για ύδρευση-πότισμα, 

4. κατασκευάσει μπάρα αναπήρων σε σημεία που θα απαιτηθεί με βάση τη Μελέτη 
Εφαρμογής,  

5. να προβεί στις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις στον παραχωρούμενο χώρο για να 
καταστεί́ κατάλληλος για την προβλεπόμενη επιχειρηματική́ δραστηριότητα, εφόσον 
πρώτα συναινέσει το ΤΜΕΔΕ. 

Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος κατά την επισκευή, διαμόρφωση και συντήρηση του 

παραχωρούμενου χώρου να χρησιμοποιήσει υλικά (τσιμέντο, ασφαλτόμιγμα, αδρανή κλπ.) που 

να φέρουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή να πληροί τις απαιτήσεις των 

Ευρωπαϊκών Προτύπων. Όλες οι κατασκευές από χάλυβα θα πρέπει να είναι ανοξείδωτες ώστε να 

έχουν μεγάλη αντοχή στις διαβρωτικές συνθήκες περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις που οι 

χαλύβδινες επιφάνειες χρωματισθούν, αυτό θα γίνει με ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα 

πολυεστερική, κατάλληλη για υπαίθρια χρήση. Το ελάχιστo πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα 

είναι 50mm λόγω του ισχυρά διαβρωτικού περιβάλλοντος. Όλες οι ξύλινες κατασκευές θα πρέπει 

να έχουν επίστρωση μυκητοκτόνου και βαφή νερού χρώματος. 

 

2.2. Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός  

Όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και το λογισμικό διαχείρισης που θα τοποθετηθούν 
στον παραχωρούμενο χώρο από τον Παραχωρησιούχο. Συγκεκριμένα: 

2.2.1. Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Συστήματος Στάθμευσης 

Το κεντρικό σύστημα πρέπει να υποστηρίζει όλο των χώρο στάθμευσης όπως είναι 
διαμορφωμένος (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εισόδους και εξόδους, ως περιοχές 
καταμέτρησης). Πρέπει να είναι εναρμονισμένο και να ανταποκρίνεται πλήρως στις 
απαιτήσεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων όσον αφορά τους Σταθμούς Αυτοκινήτων 
και στον ισχύοντα ΚΒΣ. 

Ο κεντρικός υπολογιστής (Server) θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά να 
υποστηρίξει τον μέγιστο αριθμό κινήσεων κατά την ώρα αιχμής λειτουργίας. Επίσης θα 
πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα δίσκων και διαδικτυακού εξοπλισμού αντιγραφής 
δεδομένων (back-up) και εξοπλισμό εφεδρείας σε περίπτωση βλάβης. Όλο το κεντρικό 
σύστημα λειτουργία θα πρέπει να διαθέτει σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας ακόμη και 
σε μακροχρόνια διακοπή ρεύματος. 
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2.2.2. Ελάχιστες λειτουργικές εφαρμογής του κεντρικού συστήματος:  

Το κεντρικό σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει και να παρέχει κατ’ ελάχιστον αρχείο 
ενεργειών χρηστών, εφαρμογή καταμέτρησης αυτοκινήτων εντός του χώρου στάθμευσης, 
έλεγχο συσκευών, διαχείριση μονίμων πελατών (μόνιμων κατοίκων), διαχείριση 
τιμοκαταλόγων χρέωσης στάθμευσης, ηλεκτρονικό βιβλίο στάθμευσης, αρχείο 
καταγραφής στοιχείων-συμβάντων συστήματος, αρχείο αναφοράς συμβάντων, 
οικονομικές αναφορές ανά τύπο εισιτηρίου και καρτών μονίμων, χρήση άκυρων καρτών. 

Το κεντρικό σύστημα πρέπει να υποστηρίζει και να παρέχει κατ’ ελάχιστον αναφορές 
συστήματος Διαχείρισης-Reports, που θα αφορούν την πληρότητα σταθμού, τους 
χρόνους παραμονής οχημάτων, τον τζίρο/κίνηση, το σύνολο τζίρου/κινήσεων, το σύνολο 
συμβάντων, το ημερολόγιο συμβάντων, το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αποδείξεων. Επίσης 
πρέπει κατ’ ελάχιστον να εξάγει στατιστικά στοιχεία ανά έτος / μήνα / εβδομάδα / ημέρα 
/ ώρα λειτουργίας, ανά σταθμό, ανά μονάδα του συστήματος και ανά τύπο πληρωμής, με 
βάση τις ακόλουθες ελάχιστες παραμέτρους: αριθμό εισόδων και εξόδων αυτοκινήτων, 
αριθμό εισόδων και εξόδων αυτοκινήτων με χειροκίνητο άνοιγμα της μπάρας, αριθμό 
εισόδων/εξόδων αυτοκινήτων με σπασμένη μπάρα.  

2.2.3. Μπάρες πρόσβασης 

Ο παραχωρησιούχος θα πρέπει να τοποθετήσει μπάρες στις εισόδους και εξόδους του χώρου 
στάθμευσης σε άμεση αντιστοιχία με τις μονάδες εισόδου/εξόδου. Οι μπάρες θα πρέπει να είναι 
βαριάς χρήσης, κατάλληλες για χρήση σε σταθμό́ αυτοκινήτων και σε πλήρη συνεργασία με το 
κεντρικό ́σύστημα διαχείρισης. Ορισμένα χαρακτηριστικά και όχι μόνο που θα πρέπει να διαθέτει 
το τερματικό εισόδου είναι τα εξής: 

1. Θα πρέπει οι μπάρες να ανοίγουν σε περίπτωση τυχόν προσκρούσεως σε εμπόδιο,  
2. θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της λειτουργιάς κινήσεων μέσω του 

κεντρικού συστήματος,   
3. οι μπάρες λόγω της μεγάλης αναμενόμενης χρήσης θα πρέπει να είναι ανθεκτικές και 

στεγανές,  
4. οι μπάρες δε θα κατεβαίνουν σε περίπτωση που το όχημα παραμένει στο τερματικό́ 

εισόδου ή εξόδου,  
5. η θερμοκρασία λειτουργιάς των ραμπών θα κυμαίνεται από -20oC έως +50oC,  
6. ο χρόνος ανοίγματος - κλεισίματος θα είναι 1 έως 2,0 sec, για την αποφυγή 

καθυστερήσεων στην είσοδο και έξοδο, άρα και μεγάλες ουρές στο κεντρικό δίκτυο. 
7. σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να λειτουργούν χειροκίνητες μπάρες και να μην 

δημιουργείται πρόβλημα εξυπηρέτησης δημιουργώντας μεγάλες ουρές. 

2.2.4. Τερματικό εισόδου  

Η είσοδος οχημάτων θα γίνεται με χρήση μαγνητικών βρόγχων που θα τοποθετήσει ο 
παραχωρησιούχος σε όλες τις εισόδους με μπάρες οι οποίοι θα εντοπίζουν την παρουσία του 
αυτοκινήτου, θα ενεργοποιούν τη δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίου ή αναγνώρισης κάρτας και θα 
ενεργοποιούν την αυτόματη καταγραφή́ του αριθμού́ κυκλοφορίας τους οχήματος μέσω του 
συστήματος αυτόματης αναγνώρισης Πινακίδων (License Plate Recognition). Στην είσοδο του 
χώρου στάθμευσης Α, θα πρέπει να τοποθετηθούν 2 συσκευές αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων 
εισόδου αυτοκινήτων για τους χρήστες του χώρου με το πάτημα ενός κουμπιού. Ενώ για τους 
χρήστες του χώρου Β, η χρήση του οποίου θα γίνεται μόνο με κάρτα, θα τοποθετηθούν στις 
εισόδους 2 μονάδες ανάγνωσης καρτών proximity με εμβέλεια 30 έως 80 cm από τη μονάδα έως 
το χρήστη. Αφού́ γίνει η ανάγνωση της προσωπικής τους κάρτας, θα πρέπει να ανοίγει η μπάρα 
εισόδου και ο χρήστης να εισέρχεται στο χώρο. Ορισμένα χαρακτηριστικά και όχι μόνο, που θα 
πρέπει να διαθέτει το τερματικό εισόδου είναι τα εξής: 
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1. Δυνατότητα επικοινωνίας του χρήστη μέσω ενδοεπικοινωνίας, 
2. Ευχρηστία αναγνώστη καρτών μονίμων πελατών,  
3. Χωρητικότητα τουλάχιστον 4,000 εισιτηρίων για τη χρήση του χώρου, 
4. Ανθεκτικότητα και προστασία έναντι καιρικών συνθηκών,  
5. Πληρότητα αναγραφόμενων στοιχείων στο εισιτήριο, 
6. Ευκολία συντήρησης,  
7. Ασφάλεια πρόσβασης για το χρήστη,  
8. Θερμοκρασία λειτουργίας από -20oC έως +50oC,  
9. Δυνατότητα για αναγνώστη (Radio Frequency Identification) για τους μηνιαίους πελάτες 

εάν αυτό́ απαιτηθεί́ σε μεταγενέστερο στάδιο, 
10. Εισιτήριο τύπου μαγνητικής ταινίας (ή barcode βάρος έως 165 gr). 

  

2.2.5. Τερματικό εξόδου  

Ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει σ’ όλες τις εξόδους του χώρου από μία 
μονάδα η οποία θα διαθέτει επαγωγικό βρόγχο ανίχνευσης οχημάτων μέσω του οποίου θα 
διαπιστώνεται η ύπαρξη οχήματος για να ενεργοποιηθεί αυτόματα η μπάρα. Οι μαγνητικοί 
βρόγχοι θα εντοπίζουν την παρουσία του οχήματος και θα ενεργοποιούν τη δυνατότητα 
εισαγωγής του πληρωμένου εισιτηρίου στη μονάδα εξόδου. Η μονάδα εξόδου θα πρέπει να 
ελέγχει αν ο πελάτης έχει πληρώσει το αντίστοιχο τίμημα του χρόνου στάθμευσης και αν η έξοδος 
γίνεται μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο μετά την πληρωμή́. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει 
να μην επιτρέπει το άνοιγμα της μπάρας εξόδου και θα πρέπει να ενημερώνει τον οδηγό ́από́ την 
οθόνη της μονάδας ότι πρέπει να καταβάλει το επιπλέον ποσό́.  Ορισμένα χαρακτηριστικά, και όχι 
μόνο, που θα πρέπει να διαθέτει το τερματικό εξόδου είναι τα εξής: 

1. Δυνατότητα επικοινωνίας του του χρήστη μέσω ενδοεπικοινωνίας, 
2. Ευχρηστία αναγνώστη καρτών μονίμων πελατών,  
3. Χωρητικότητα τουλάχιστον 4,000 εισιτηρίων για τη χρήση του χώρου αφού τα εισιτήρια 

θα κρατούνται στον εσωτερικό κάδο της συσκευής, 
4. Ανθεκτικότητα και προστασία έναντι καιρικών συνθηκών,  
5. Πληρότητα αναγραφόμενων στοιχείων στο εισιτήριο, 
6. Ευκολία συντήρησης,  
7. Ασφάλεια για το χρήστη,  
8. Θερμοκρασία λειτουργίας από -20oC έως +50oC,  
9. Δυνατότητα για αναγνώστη (Radio frequency Identification) για τους μηνιαίους πελάτες 

εάν αυτό́ απαιτηθεί́ σε μεταγενέστερο στάδιο,  
10. Εισιτήριο τύπου μαγνητικής ταινίας ή barcode (Βάρος τουλάχιστον 165grms). 

2.2.6. Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων οχήματος  

Ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει σε κάθε μονάδα εισόδου ένα σύστημα 
καταγραφής των πινακίδων των οχημάτων, όπως επίσης και ένα σύστημα επεξεργασίας και 
καταγραφής των πινακίδων των οχημάτων που εισέρχονται στο χώρο. Με αυτό τον τρόπο 
επιτυγχάνεται η αυτόματη εκτύπωση του αριθμού κυκλοφορίας των εισερχόμενων οχημάτων στα 
εισιτήρια εισόδου.  

Το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των πινακίδων κυκλοφορίας στην είσοδο θα πρέπει να 
παρέχεται με άδεια χρήσης εφαρμογής αναγνώρισης πινακίδων για κάθε είσοδο του χώρου.  

Ορισμένα χαρακτηριστικά, και όχι μόνο, που θα πρέπει να διαθέτει το σύστημα αναγνώρισης 
πινακίδων οχήματος είναι τα εξής: 
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1. Αναγνώριση πινακίδας από́ 3μ έως 5μ.,  
2. Κάμερα υπέρυθρων με σταθερή́ εστιακή́ απόσταση,  
3. Παραγωγή́ ειδικού́ μοναδικού́ αριθμού́ στη θέση του αριθμού́ κυκλοφορίας, στις 

περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή́ η ανάγνωση του αριθμού́ κυκλοφορίας και ταυτόχρονη 
αναγραφή́ του στο εισιτήριο που παραλαμβάνει ο πελάτης,  

4. Αναγνώριση πινακίδων ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ΗΠΑ 
και Αραβικών Χωρών, 

5. Όσον αφορά των χώρο στάθμευσης μονίμων, το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει την ικανότητα ελέγχου αν η είσοδος των μονίμων 
πελατών γίνεται με κάποιο από τα αυτοκίνητα που έχουν δηλώσει οι μόνιμοι χρήστες 
(μέχρι τρία αυτοκίνητα ανά μόνιμο και ανά θέση). Στον Κεντρικό Υπολογιστή του χώρου 
στάθμευσης θα πρέπει να  "τρέχουν" οι αλγόριθμοι αναγνώρισης αριθμών κυκλοφορίας 
για τις εισόδους και εξόδους του σταθμού και να ενημερώνει το λογισμικό συστήματος 
διαχείρισης με τους αναγνωρισμένους αριθμούς κυκλοφορίας.  
Το σύστημα θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει τις εξής ικανότητες στην περίπτωση που 
κάποιος μόνιμος προσπαθήσει να εισέλθει με μη δηλωμένο αυτοκίνητο στον σταθμό:  
α.  να του απαγορεύσει την είσοδο, 
β. να ειδοποιήσει τον διαχειριστή του συστήματος ώστε να αποφασίσει αυτός αν θα 
επιτρέψει την είσοδο ή όχι, 
γ.  να επιτρέπει την είσοδο όλων των μονίμων ανεξάρτητα από το αν το αυτοκίνητο είναι 
δηλωμένο ή όχι. 

2.2.7. Αυτόματο Ταμείο 

Το αυτόματο ταμείο παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης των πελάτων, τόσο στο 
σκέλος της πληρωμής (εναλλακτικοί πόροι), όσο και στο σκέλος της αποσυμφόρησης της εξόδου, 
όπου τυπικά πρέπει να είναι εγκατεστημένο το επανδρωμένο χειροκίνητο ταμείο. 

Το αυτόματο ταμείο πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει μονάδα διαχείρισης κερμάτων με έλεγχο 
γνησιότητας νομισμάτων, για την πληρωμή του αντιτίμου της στάθμευσης  και για ρέστα.  

Το αυτόματο ταμείο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει μονάδες διαχείρισης χαρτονομισμάτων, 
και ειδικότερα, μηχανισμό είσπραξης / πληρωμής με χαρτονομίσματα με έλεγχο γνησιότητας 
χαρτονομισμάτων, αναγνώριση όλων των χαρτονομισμάτων σε euro, ανεξάρτητα από την όψη και 
την φορά που θα εισαχθούν). 

Το αυτόματο ταμείο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει ικανότητα αυτόνομης λειτουργίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας με το Κεντρικό σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εκτελεί κανονικά τις συναλλαγές της με τους Πελάτες (διαβατικούς & μόνιμους) χρησιμοποιώντας 
τα στοιχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα τοπικά στην μνήμη του και στην συνέχεια όταν 
αποκατασταθεί η επικοινωνία με τον κεντρικό Η/Υ θα πρέπει να αλληλοενημερώνεται/ 
συγχρονίζεται με τα τρέχοντα δεδομένα και τις κινήσεις που έχουν γίνει στην φάση εκτός 
λειτουργίας (off line). 

3. Λειτουργικές Απαιτήσεις 

3.1. Χώρος Στάθμευσης 

Ο χώρος θα εξυπηρετεί εξ ολοκλήρου χρήστες οι οποίοι θα αποδίδουν οικονομικό αντάλλαγμα 

για τη χρήση του χώρου. Ο χρήστης θα εισέρχεται στο χώρο από τις εισόδους, αφού πρωτίστως 

ενημερωθεί για τον αριθμό των ελεύθερων θέσεων από τις πινακίδες, και θα αναμένει  εντός του 

οχήματός του πριν την μπάρα. Ο χρήστης θα πιέζει το κουμπί του τερματικού εισόδου το οποίο, 

αφού πρώτα αναγνωρίσει την πινακίδα του οχήματος, θα του αποδίδει το εισιτήριο. Έπειτα η 

μπάρα θα ανεβαίνει επιτρέποντας την πρόσβαση στο χρήστη. 
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Κατά την επιστροφή του, ο χρήστης θα πηγαίνει σε σημείο του χώρου όπου θα τοποθετεί το 

εισιτήριο του στο αυτόματο ή χειροκίνητο τερματικό πληρωμής, και βάσει της διάρκειας χρήσης 

της θέσης στάθμευσης και της τιμολογιακής πολιτικής θα αποδίδει το αντίστοιχο οικονομικό 

αντάλλαγμα. Ο χρήστης θα οδηγεί το όχημά του μέσω της διαδρομής εξόδου στο τερματικό 

εξόδου όπισθεν της μπάρας εξόδου. Θα τοποθετεί το εισιτήριο στο τερματικό το οποίο 

αναγνωρίζοντας ότι έχει πληρωθεί το αντίτιμο θα του επιτρέπει την έξοδο από το χώρο 

στάθμευσης. 

3.2. Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας 

Ο Παραχωρησιούχος αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογικές ή άλλες λύσεις όπως ιδίως λύσεις 
προώθησης και προσέλκυσης της ζήτησης με τη χρήση smart apps, λύσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης ή/και πυρασφάλειας με τη χρήση τεχνολογιών IOT κα καλείται να προτείνει στο 
πλαίσιο της Τεχνικής του Προσφοράς πρόσθετες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, που δεν 
περιλαμβάνονται στις υποχρεωτικές Τεχνικές (Βλ. παρ. 2) και Λειτουργικές απαιτήσεις (Βλ. παρ. 
3), με σκοπό : 

• Τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ενδιαφερομένων, 

• Τη βιωσιμότητα της σύμβασης παραχώρησης, 

• Τη βελτίωση της επισκεψιμότητας και αστικής κινητικότητας της πόλης και τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε αυτήν.  

Υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου 

1. Ο αναδειχθείς Παραχωρησιούχος έχει την ευθύνη και υποχρέωση για την έκδοση ή 
ανανέωση όλων των απαιτούμενων  αδειών πιστοποιητικών και ασφαλιστηρίων (άδεια 
λειτουργίας, ασφάλιση, πιστοποιητικά πυροπροστασίας και εγκατάστασης πυρανίχνευσης 
και πυρόσβεσης, πιστοποιητικά ανελκυστήρων, πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ), 
εγκατάσταση ανιχνευτών CO2 κλπ.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ομαλή και 
νόμιμη λειτουργία του σταθμού. Υποχρεούται επίσης να διατηρεί με δικές του δαπάνες όλες 
τις απαραίτητες άδειες ,ασφαλιστήρια και πιστοποιητικά σε ισχύ, καθ' όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και πρωτίστως της άδειας ίδρυσης στεγαζόμενου σταθμού αυτοκινήτων. 

2. Η διαμόρφωση, σήμανση, φωτισμός, διαγράμμιση, προμήθεια εξοπλισμού, οικίσκων, 
συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, λογισμικού εν γένει κλπ., που αφορά στη λειτουργία του 
σταθμού γίνεται σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και μόνο με απόφαση του ΤΜΕΔΕ,  
αρμοδίως εγκεκριμένη, και οι δαπάνες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Παραχωρησιούχο. 

3. Ο αναδειχθείς Παραχωρησιούχος δεσμεύεται ότι θα ακολουθήσει τις τιμές χρέωσης 
οχημάτων που επιβάλλονται με την παρούσα. Η τιμολόγηση αυτή μπορεί να αλλάξει επί 
έλασσον ή επί μείζον, κατόπιν αποφάσεως του ΤΜΕΔΕ. 

4. Κατά τη λήξη της παραχώρησης  ή  των  τυχόν  επαναπαραχωρήσεων που μπορεί να 
προκύψουν, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του ΤΜΕΔΕ,  ή την με οποιοδήποτε τρόπο 
λύση της παραχώρησης ή την τυχόν κήρυξη του Παραχωρησιούχου έκπτωτου, αυτός είναι 
υποχρεωμένος να παραδώσει το χώρο όπως τον παρέλαβε, σε άριστη κατάσταση και να 
αποκαταστήσει κάθε βλάβη που τυχόν έχει προκληθεί. Το ΤΜΕΔΕ με βεβαίωση τυχόν βλαβών 
θα τον καλέσει σε εύλογη προθεσμία να ενεργήσει για την επισκευή αυτών. Εάν παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία αυτή το ΤΜΕΔΕ,  θα αποκαταστήσει τις βλάβες και θα βεβαιώσει βάσει 
έκθεσης τη δαπάνη που απαιτείται για την αποκατάσταση αυτών η οποία θα παρακρατηθεί 
από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με κατάπτωση αυτής. 

5. Ο Παραχωρησιούχος μεριμνά ώστε να μην διενεργούνται κάθε είδους επισκευές οχημάτων 
στο χώρο του πάρκινγκ. 

6. Ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες στην κατασκευή 
και τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση της εξυπηρέτησης της 
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κυκλοφορίας και της λειτουργίας των παρακείμενων χώρων, και της μη όχλησης αυτών, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. 

7. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου χώρου, τις 
υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει τον χώρο σε καλή κατάσταση, να τον 
προστατεύει από κάθε καταπάτηση, οφείλει όμως να ειδοποιεί το ΤΜΕΔΕ, διαφορετικά 
ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας και  αποζημίωσης. 

8. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται πριν την παραχώρηση, να προβεί σε σύναψη ασφαλίσεως 
με αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία, δια της οποίας θα καλύπτει τις χρηματικές 
συνέπειες της αστικής ευθύνης για κάθε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν 
θα συμβούν εντός του παραχωρούμενου χώρου, κατά τη λειτουργία της επιχείρησης και εξ’ 
αφορμής αυτής, είτε από τον ίδιο είτε από το προσωπικό του. Το ασφαλιστήριο πριν 
υπογραφεί θα τίθεται υπό την έγκριση του ΤΜΕΔΕ. 

9. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί με δικές του δαπάνες ασφάλιση αστικής 
ευθύνης σε ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, 
με την οποία θα καλύπτεται για κάθε αστική ευθύνη και για κατονομαζόμενους κινδύνους 
πυρός, πλημμύρας και σεισμού. Στην ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να περιέχεται όρος 
σύμφωνα με τον οποίο η ασφάλιση θα καλύπτει και κάθε αντικειμενική ευθύνη του Φορέα, 
απορρέουσα από την ιδιότητά του ως κυρίου του παραχωρούμενου χώρου. Τα ασφαλιστήρια 
και τα άλλα ασφαλιστικά έγγραφα θα παραδίδονται απ' ευθείας στον Φορέα και αμέσως 
μετά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να περιέχουν ρήτρα σύμφωνα με την οποία, σε 
περίπτωση επέλευσης κινδύνου, κάθε ασφαλιστική αποζημίωση θα καταβάλλεται από τους 
ασφαλιστές κατευθείαν στον Φορέα ή στους ζημιωθέντες τρίτους, δίχως ειδοποίηση ή άλλη 
διατύπωση και σε κάθε περίπτωση ο Παραχωρησιούχος θα υποχρεούται να ενεργήσει 
αμέσως τα απαραίτητα για την απευθείας καταβολή ολόκληρου του ποσού της ασφαλιστικής 
αποζημίωσης, χωρίς να έχει το δικαίωμα να προβάλλει οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με 
το ποσό της ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

10. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης του 
να μην προκαλεί ενοχλητικούς θορύβους και γενικά να τηρεί τους κανόνες των υγειονομικών 
και ποινικών διατάξεων και να συμμορφώνεται στις εκάστοτε οδηγίες του ΤΜΕΔΕ. 

11. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται στην τήρηση των όρων υγιεινής και καθαριότητας και στη 
διατήρηση καθαρού όλου του χώρου με δικές του δαπάνες. 

12. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται για την ασφάλιση και ασφάλεια των εργαζομένων στον 
Σταθμό. Υποχρεούται να λαμβάνει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις 
περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς σε πρόσωπα και 
πράγματα ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους, στον παραχωρούμενο χώρο και 
έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο 
συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΤΜΕΔΕ.  

13. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εγκαταστήσει τα προβλεπόμενα από την άδεια 
λειτουργίας μέσα πυρόσβεσης κατάλληλα για την κάλυψη της επιχείρησης. 

14. Ο Παραχωρησιούχος δεν  μπορεί να επιφέρει αλλοιώσεις στους παραχωρούμενους χώρους 
ούτε να ενεργήσει μεταρρυθμίσεις – πλην όσων είναι απαραίτητες για την έκδοση της άδειας 
λειτουργίας του σταθμού – ούτε να χρησιμοποιήσει αυτούς για διαφορετικό σκοπό, από 
αυτό που θα δηλώσει εγγράφως, χωρίς τη γνωστοποίηση και έγγραφη άδεια του ΤΜΕΔΕ.  

15. Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς  
και  λοιπές  διατάξεις,  σχετικά  με  την  άσκηση  της δραστηριότητάς του, θα έχει δε πλήρη 
ευθύνη για τυχόν παραβάσεις δικές του ή του προσωπικού του. 

16. Ο Παραχωρησιούχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης όλων των 
χώρων και του εξοπλισμού τους καθώς και με τις δαπάνες για τα υλικά και τις εργασίες 
επισκευής τους. Το ΤΜΕΔΕ, ουδεμία ευθύνη φέρει ή αναλαμβάνει σε σχέση με το είδος και 
το ύψος των δαπανών αυτών, δοθέντος ότι ο Παραχωρησιούχος κατά την προσφορά του 
όφειλε να λάβει υπόψη και συνυπολόγισε ακόμα και τις έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες. 
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17. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η κατ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της εκμετάλλευσης 
της επιχείρησης σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό χωρίς την τήρηση της ίδιας εκ νέου 
διαδικασίας. 

18. Εάν ο Παραχωρησιούχος επιλέξει να μεταβιβάσει την άδεια λειτουργίας του χώρου 
στάθμευσης υποχρεούται να απευθύνει κατά προτεραιότητα σχετική έγγραφη πρόσκληση 
ενδιαφέροντος προς τον Φορέα το οποίο και προτιμάται σε περίπτωση ισόποσου 
προσφερόμενου ανταλλάγματος εκ μέρους τρίτου.  

19. Σε  περίπτωση  που  ανακύψει  συγκεκριμένος  λόγος  ή  αιτία  ή  αδυναμία συνέχισης της 
δραστηριότητας του Παραχωρησιούχου στον παραχωρούμενο χώρο (εφόσον κατοχυρώθηκε 
η παραχώρηση χρήσης σε φυσικό πρόσωπο) το ΤΜΕΔΕ, μπορεί να επιτρέψει με απόφασή του 
τη συνέχιση της παραχώρησης ή από το σύζυγο και τα τέκνα του Παραχωρησιούχου ή από 
νομικό πρόσωπο στο οποίο όμως την πλειοψηφία του μετοχικού - εταιρικού κεφαλαίου θα 
την έχει το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί η παρούσα χρήση 
(Παραχωρησιούχος). 
Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από 
τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία του χώρου στάθμευσης.  

20. Σε περίπτωση οικειοθελούς απόδοσης των χώρων παραχώρησης από τον Παραχωρησιούχο 
πριν τη λήξη της διάρκειας της παραχώρησης ή της τυχόν επαναπαραχώρησης αυτός 
εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένος στην απόδοση ελάχιστου ανταλλάγματος 5.000,00 
ευρώ μηνιαίως, μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή την εγκατάσταση νέου 
Παραχωρησιούχου. 

21. Οφείλει να εγκαταστήσει και να διαθέτει σύστημα αξιολόγησης (παραπόνων) του χώρου 
στάθμευσης από τους χρήστες του.  

22. Η τιμολογιακή́ πολιτική́ που υποχρεούται ο παραχωρησιούχος να ακολουθήσει για τον 
παραχωρούμενο χώρο στάθμευσης θα είναι η εξής:  

• 9 ευρώ για την 1η ώρα χρήσης μίας θέσης στάθμευσης, 

• 1 ευρώ για κάθε επιπλέον ώρα χρήσης μίας θέσης στάθμευσης,  

• το μέγιστο ημερήσιο αντίτιμο για 24 ώρες χρήσης μίας θέσης στάθμευσης 
ανέρχεται σε 23 ευρώ. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και οποιοδήποτε 
άλλο τέλος.  

Επίσης ο Παραχωρησιούχος έχει δικαίωμα να εκδώσει κάρτες μηνιαίας και ετήσιας πληρωμής 

στο πλαίσιο ειδικής εκπτωτικής πολιτικής.  

23. Το ωράριο λειτουργίας του χώρου θα είναι συνεχές όλο το εικοσιτετράωρο. Η τιμολογιακή 
πολιτική του χώρου στάθμευσης θα μπορεί να μεταβάλλεται ετησίως κατόπιν αιτήσεως του 
παραχωρησιούχου και απόφασης του ΤΜΕΔΕ. Σε περίπτωση μείωσης ή αύξησης του 
αντίτιμου χρήσης της εκάστοτε θέσης στάθμευσης, το μηνιαίο ελάχιστο οικονομικό 
αντάλλαγμα που θα αποδίδει ο παραχωρησιούχος θα παραμένει αμετάβλητο. Για τις ανάγκες 
του ΤΜΕΔΕ θα αφεθούν ελεύθερες πενήντα πέντε (55) θέσεις, ήτοι δεκαεννιά (19) θέσεις 
στάθμευσης στον 8ο όροφο, δεκαοκτώ (18) θέσεις στον 9ο όροφο και δεκαοκτώ (18) θέσεις 
στον 10ο όροφο, επιφάνειας 10,69 μ2 η κάθε μία.  

24. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών, να 
εξυπηρετεί́ τους πελάτες με τον απαιτούμενο σεβασμό́, να φροντίζει με υπευθυνότητα και 
σχολαστικότητα την τήρηση των συμφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό ́αυτού ́οφείλουν 
να συμπεριφέρονται προς τους πελάτες με πνεύμα καλής θέλησης, κατανόησης και 
ανεκτικότητας.  

25. Οι χώροι στάθμευσης θα πρέπει να λειτουργούν και να διαθέτουν τη δυνατότητα 
εξυπηρέτησης (χρήση του χώρου, είσπραξη αντιτίμου, αντικατάσταση χαμένου εισιτηρίου, 
απεγκλωβισμό πελατών σε περίπτωση προσωρινής δυσλειτουργίας του σταθμού, εισόδου 
και εξόδου χρήστη σε περίπτωση που εκείνος έχει χάσει ή ξεχάσει την κάρτα του, κλπ..) των 
πελατών 12 μήνες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Το προσωπικό́ του παραχωρησιούχου θα 
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ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις καλής συμπεριφοράς, ταχείας εξυπηρέτησης και εμφάνισης, 
η οποία θα είναι ομοιόμορφη και καλαίσθητη.  

26. Για τον καλύτερο έλεγχο της παραχώρησης, ο Φορέας με απόφαση του Προέδρου του, 
δύναται να ορίσει επιτροπή, η οποία θα αποτελείται τουλάχιστον από́ έναν υπάλληλο του 
ΤΜΕΔΕ, και από́ έναν μηχανικό́ και η οποία θα επιλαμβάνεται και θα επιλύει κάθε θέμα 
σχετικά́ με τη λειτουργία των χώρων. Η επιτροπή́ αυτή́ θα επισκέπτεται, όποτε κρίνει 
απαραίτητο ή όποτε προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, τους χώρους στάθμευσης και θα 
ελέγχει γενικά́ ολόκληρη την έκταση και θα συντάσσει σε κάθε επίσκεψη έκθεση. Για τις 
παρατηρήσεις της επιτροπής θα ενημερώνεται με έγγραφο ο Παραχωρησιούχος στον οποίο 
θα τάσσεται και προθεσμία συμμόρφωσης του. Τυχόν μη συμμόρφωση του 
Παραχωρησιούχου θα αποτελεί́ λόγο καταγγελίας της σύμβασης για κακή́ χρήση του χώρου 
και για παράβαση όρων της.  

27. Ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να εξάγει στατιστικά μέσω του αυτόματου 
συστήματος που θα διαθέτει ο χώρος, τα οποία να αποτυπώνουν την κίνηση του χώρου 
στάθμευσης, και να τα αποδίδει στο ΤΜΕΔΕ, εφόσον του ζητηθεί. 

28. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να συντηρεί́ το χώρο και να τον διατηρεί́ καθαρό ́ και 
ευπρεπή́ βαρυνόμενος αποκλειστικά́ με τη δαπάνη καθαρισμού́ και ευπρεπισμού́ του. Θα 
πρέπει να καταθέσει με την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης Αναλυτικό́ Πρόγραμμα 
Συντήρησης του παραχωρούμενου χώρου το οποίο θα περιλαμβάνει και την περιγραφή́ των 
εργασιών συντήρησης (περιοδικής και έκτακτης), που θα αναβάλει να εκτελεί́ ο 
Παραχωρησιούχος καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. Συγκεκριμένα να φροντίζει με 
σχολαστικότητα την καθαριότητα των χώρων, σε όλες τις ώρες λειτουργίας τους, να μαζεύει 
τα κάθε είδους απορρίμματα, έτσι ώστε πάντοτε να είναι οι χώροι καθαροί, καθώς και όλος 
εν γένει ο περιβάλλοντας χώρος. Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση 
καλαθιών για απορρίμματα, που θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης του ΤΜΕΔΕ, να είναι 
καλής κατασκευής και καλαίσθητα στην εμφάνιση και να μην αφήνονται να ξεχειλίζουν και 
να αδειάζεται συχνά́ το περιεχόμενο τους.  

29. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί́ την κατοχή́ του παραχωρούμενου χώρου, να 
τον προστατεύει από́ κάθε καταπάτηση με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες εκχωρούνται 
εις αυτήν μετά την αποδοχή́ του παρόντος, οφείλει όμως συγχρόνως να ενημερώνει το 
ΤΜΕΔΕ έγκαιρα, πριν την άσκησή τους, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση.  

30. Ο Παραχωρησιούχος ευθύνεται για την ασφάλιση και ασφάλεια των εργαζομένων του και 
έχει την αποκλειστική́ ποινική́ και αστική́ ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού́ του ΤΜΕΔΕ, Για κάθε φθορά́, πυρός, ζημιά́, 
βλάβη πραγμάτων ή θάνατο προσώπων, ή όποια τυχόν θα προκληθεί́ μέσα στους χώρους 
στάθμευσης, ανεξάρτητα από́ την υπαιτιότητά του κατά́ την πρόκληση της ζημιάς ή βλάβης. 

31. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται στην τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας 
και η τυχόν απασχόληση εργαζομένων δεν θα είναι άτυπη ή αδήλωτη. Το ΤΜΕΔΕ επιτρέπεται 
και οφείλει να ασκεί́ έλεγχο για την πιστή́ τήρηση του όρου αυτού́. Η μισθοδοσία του 
προσωπικού́, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, οι λοιπές εισφορές, επιβαρύνσεις και κάθε άλλη 
τυχόν εισφορά́ ή αποζημίωση, βαρύνει αποκλειστικά́ τον Παραχωρησιούχου. 

32. Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς 
και λοιπές διατάξεις, σχετικά́ με την άσκηση της δραστηριότητάς του, θα έχει δε πλήρη 
ευθύνη για τυχόν παραβάσεις δικές του ή του προσωπικού́ του. Το ΤΜΕΔΕ δε φέρει 
οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν επεμβάσεις Αρχής στη δραστηριότητά́ του. 

33. Ο Παραχωρησιούχος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του παραχωρούμενου χώρου. Η 
ηλεκτρονική́ ή άλλη παρακολούθηση του πάρκινγκ καθώς και ο επαρκής φωτισμός του κατά́ 
τη διάρκεια λειτουργίας του δεν αποτελούν υποχρεώσεις του ΤΜΕΔΕ αλλά́ του 
Παραχωρησιούχου.  
Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να πάρει στη κατοχή του τις παροχές και να προχωρήσει 
σε τυχόν συνδέσεις του παραχωρούμενου χώρου με τα σημεία λήψεως (π.χ. ηλεκτρικό 
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ρεύμα, νερό).Τα τέλη και φόροι υπέρ οργανισμών κοινής ωφέλειας ΔΕΗ, κλπ. που τυχόν 
υπάρξουν, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Παραχωρησιούχο καθώς και κάθε άλλοι 
συναφείς φόροι (ή τέλος) δημόσιοι ή δημοτικοί που βαρύνουν τον παραχωρητή για τον 
παραχωρούμενο χώρο. Ομοίως και η κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Ο 
Παραχωρησιούχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την υδροληψία, αποχέτευση, ηλεκτρική́ 
ενέργεια, φωτισμό́, τηλεφωνική́ σύνδεση, θέρμανση κλπ. εφόσον χρειασθεί και οφείλει να 
προβεί́ στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες κατά́ περίπτωση Υπηρεσίες για να 
συνδεθεί́ με το αντίστοιχο δίκτυο. Οι συνδέσεις με τα δίκτυα θα πρέπει να συνάπτονται στο 
όνομά του, ο οποίος και οφείλει εντός (30) τριάντα ημερών από́ την έγκριση της σχετικής 
απόφασης παραχώρησης, να προσκομίσει στο ΤΜΕΔΕ σχετικά έγγραφα με τα οποία θα 
πιστοποιείται ότι η παροχή́ έχει μεταφερθεί́ στο όνομά του.  

34. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να μη διακόψει τις εργασίες της επιχειρήσεώς του και 
ειδικότερα τις εργασίες που συναρτώνται με την παρούσα διακήρυξη και τη σχετική 
απόφαση μέχρι το πέρας της περιόδου παραχωρήσεως. 

35. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εξυπηρετεί́ όλους εκείνους που επιθυμούν να 
παρκάρουν τα αυτοκίνητα μέσα στους χώρους στάθμευσης, χωρίς καμιά́ διάκριση και κατά́ 
σειρά́ προτεραιότητας, εφόσον υπάρχει χώρος μέσα σε αυτό́. Ειδικότερα, επιτρέπεται στον 
Παραχωρησιούχο να ενοικιάζει χώρους του πάρκινγκ σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με την 
εβδομάδα ή το μήνα ή καθ' οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

36. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει το σύνολο των εργασιών όπως 
αποτυπώνονται στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος παραρτήματος -Τεχνικές απαιτήσεις της 
παρούσης. 

4. Υπηρεσίες 

4.1. Υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής 

Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να εκπονήσει μελέτη εφαρμογής σε πλήρη συνεργασία με τον 

Φορέα, η οποία θα αποτελέσει το βασικό οδηγό υλοποίησης και διαχείρισης της σύμβασης. 

Επίσης, οφείλει να επικαιροποιεί τη μελέτη εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Φορέα, έως 

την ολοκλήρωση της σύμβασης ώστε τελικά να αποτυπωθούν τα στοιχεία που θα την απαρτίζουν 

κατά την οριστική παραλαβή του. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει τις 

παρακάτω ενότητες επικαιροποιώντας όπου απαιτείται την τεχνική προσφορά του 

Παραχωρησιούχου: 

– Ανάλυση επιχειρησιακών, λειτουργικών και μη λειτουργικών, καθώς και τεχνικών απαιτήσεων 

της σύμβασης. 

– Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, 

την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και την έκδοση των αναγκαίων αδειών για το χώρο.  

– Μελέτη για την υλοποίηση των υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. 

– Μεθοδολογία και σενάρια δοκιμών ελέγχου για τα Πληροφοριακά Συστήματα και τον 

Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. 

– Μελέτη συμμόρφωσης του συνολικού συστήματος με τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. 

– Μεθοδολογία υλοποίησης και σχήμα διοίκησης και διαχείρισης του έργου. 

– Οριστικός χρονοπρογραμματισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών μέχρι την έναρξη της 

Περιόδου Εκμετάλλευσης. 
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– Έκταση πιθανών συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών και καταγραφή και τεκμηρίωση των 

όρων ανάθεσής τους, σε περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 4.7 της παρούσας 

διακήρυξης. 

Η Μελέτη εφαρμογής μπορεί να επικαιροποιείται από τον Παραχωρησιούχο, σε συνέχεια 

απόφασης του Φορέα προκειμένου να είναι δυνατή η τεκμηριωμένη προσαρμογή της 

παραχώρησης σε νέες ανάγκες και σε αλλαγές των αρχικών συνθηκών. 

4.2. Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας 

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης των Τεχνικών Απαιτήσεων (Βλ. Κεφάλαιο 2 του παρόντος 

παραρτήματος -Τεχνικές απαιτήσεις), ο Παραχωρησιούχος θα παράσχει υπηρεσίες Πιλοτικής 

Λειτουργίας των Χώρων Στάθμευσης, κάτω από εικονικές συνθήκες λειτουργίας του. Στόχος είναι 

να αναδειχθούν τυχόν ελλείψεις στη λειτουργικότητα των υποδομών ή άλλα προβλήματα στον 

σχεδιασμό πριν λειτουργήσει ο Χώρος Στάθμευσης. 

Μία ομάδα χρηστών που θα υποδειχθούν από τον Φορέα, θα ελέγχει τη λειτουργία του 

συστήματος, σύμφωνα με τα σενάρια ελέγχου που θα εκπονήσει ο Παραχωρησιούχος, 

συνεπικουρούμενη από αρμόδια στελέχη του πΠαραχωρησιούχου, για όσο διάστημα διαρκέσει η 

περίοδος πιλοτικής λειτουργίας. 

Οι υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας περιλαμβάνουν: 

– Την εκπόνηση και εκτέλεση σεναρίων δοκιμών ελέγχων του συστήματος, που θα καλύπτουν 

όλο το εύρος της λειτουργικότητάς του, 

– Την επιβεβαίωση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τα σενάρια ελέγχου,  

– Την καταγραφή και τεκμηρίωση τυχόν σφαλμάτων και δυσλειτουργιών που θα προκύψουν 

κατά την εκτέλεση των σεναρίων,  

– Τις βελτιώσεις και την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων και διόρθωση / διαχείριση 

λαθών σε συνεννόηση με τον Φορέα, 

– Τις βελτιώσεις των ρυθμίσεων των Συστημάτων Πληροφορικής και του εξοπλισμού με στόχο 

τη βέλτιστη λειτουργία και απόδοσή του σε συνεννόηση με τον Φορέα. 

Κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας θα ισχύουν επιπρόσθετα τα εξής: 

– Οι χρήστες, οι οποίοι θα διενεργήσουν τους ελέγχους, θα καταγράφουν αναλυτικά τα 

προβλήματα ή τις δυσλειτουργίες που θα διαπιστώνουν. Ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να 

επεξεργάζεται άμεσα τις παρατηρήσεις των χρηστών και να προχωρά σε άμεση 

αποκατάσταση των προβλημάτων.  

– Οι έλεγχοι θα επαναληφθούν όσες φορές απαιτηθεί, μέχρι να διαπιστωθεί η χωρίς σφάλμα 

λειτουργία των Υποσυστημάτων. 

4.3. Υπηρεσίες Περιόδου Εκμετάλλευσης 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκμετάλλευσης, πέραν των υποχρεώσεων του Παραχωρησιούχου 

όπως αυτές καταγράφονται στα Κεφάλαια 2 Τεχνικές απαιτήσεις, 3 Λειτουργικές Απαιτήσεις και 

4 Υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου, θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης των υποδομών όπως ιδίως : 

– Υποστήριξη της πλήρους λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων και Συντήρηση 

των σχετικών υποδομών και Εξοπλισμού, 

– Βελτιώσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων και επίλυση όλων των δυσλειτουργιών και 

σφαλμάτων, 
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– Συντήρηση της διαγράμμισης και σήμανσης. 

5. Χρονοδιάγραμμα 

Η ανάλυση του χρονοδιαγράμματος του Έργου σε Φάσεις έχει ως εξής: 

Τίτλος Φάσης 
Μέγιστη Διάρκεια 

Υλοποίησης Φάσης 
Προϋπόθεση Έναρξης Φάσης 

ΦΑΣΗ-1: Μελέτη εφαρμογής 2 μήνας Με την υπογραφή της σύμβασης 

ΦΑΣΗ-2: Υλοποίηση Τεχνικών Απαιτήσεων 

(Βλ. Κεφάλαιο 2 Τεχνικές απαιτήσεις) 
9 μήνες Με την παραλαβή της ΦΑΣΗΣ-1 

ΦΑΣΗ-3: Πιλοτική λειτουργία 1 μήνας Με την παραλαβή της ΦΑΣΗΣ-2 

ΦΑΣΗ-4: Περίοδος Εκμετάλλευσης 15 έτη Με την παραλαβή της ΦΑΣΗΣ -3  

 

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, είναι το εξής: 

ΦΑΣΗ 

 ΜΗΝΕΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 
11 12 .. 

16ο 

Έτος 

ΦΑΣΗ-1: Μελέτη εφαρμογής               

ΦΑΣΗ-2: Υλοποίηση Τεχνικών Απαιτήσεων (Βλ. 

Κεφάλαιο 2 Τεχνικές απαιτήσεις) 

             

ΦΑΣΗ-3: Πιλοτική λειτουργία              

ΦΑΣΗ-4: Περίοδος Εκμετάλλευσης              

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής προσφοράς και Πίνακες Συμμόρφωσης 

1. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

Α/Α Τίτλος Ενότητας 
Σύμφωνα με 

παραγράφους: 

1  Κατανόηση του περιβάλλοντος του έργου 1 

2  Τεχνικές Απαιτήσεις 

2.1  Διαμόρφωση Χώρων 2.1 

2.2  Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός 2.2 

3  Λειτουργικές Απαιτήσεις 

3.1  Χώρος Στάθμευσης 3.1 

3.2  Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας 3.2 

4  Υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου 4 

5  Υπηρεσίες 

5.1  Μελέτη Εφαρμογής 5.1 

5.2  Πιλοτική Λειτουργία 5.2 

5.3  Περίοδος Εκμετάλλευσης 5.3 
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Α/Α Τίτλος Ενότητας 
Σύμφωνα με 

παραγράφους: 

6  Χρονοδιάγραμμα 6 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν τον παρακάτω Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 

αναφέροντας το ποσοστό χρέωσης (%) επί των ακαθάριστων εισπράξεων από τέλη στάθμευσης, 

που ζητούν για την παροχή των υπηρεσιών τους, στρογγυλοποιημένο στα δύο (2) δεκαδικά 

ψηφία. 

Το προσφερόμενο ποσοστό χρέωσης θα γράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικώς και ολογράφως υπερισχύει το αριθμητικώς. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΕΩΣΗΣ (%) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Τεκμηρίωση Υφιστάμενου Χώρου 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Πρόκειται για δεκαώροφο κτίριο, με οκτώ τυπικούς ορόφους, δύο ορόφους σε εσοχή, ισόγειο και 
δύο υπόγειους ορόφους. Κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12455/1961 οικοδομική 
άδεια.  

Ο φέρων οργανισμός (Φ.Ο) του κτιρίου έχει κατασκευαστεί από Οπλισμένο Σκυρόδεμα κατ’ 
εφαρμογή της Μελέτης που συνοδεύει την Οικοδομική Άδεια. Δεν υπάρχουν ζημιές γενικά στο 
Φ.Ο του κτιρίου όπως εμφανείς ρωγμές, ενδείξεις καθιζήσεων κλπ. Από γενόμενο έλεγχο 
μακροσκοπικό, πρωτοβάθμιο και ταχύ οπτικό έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε κατ’ αρχάς τη στατική 
ανεπάρκεια του Φ.Ο. 

Σε όλους τους ορόφους υπάρχει ηλεκτρολογική εγκατάσταση και στο ισόγειο με τους δύο 
υπόγειους ορόφους και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Η εγκατάσταση ανελκυστήρων προσωπικού 
και οχημάτων εξυπηρετεί όλους τους ορόφους. Υπάρχει υποσταθμός ΔΕΗ στο 2ο υπόγειο χώρο. 
Το μηχανοστάσιο των ανελκυστήρων προσωπικού και των αυτοκινήτων, βρίσκεται στο δώμα του 
κτιρίου. Υπάρχει παροχή νερού για τις Π.Φ. κάθε ορόφου και πυροσβεστήρες σε κάθε όροφο.  

Στο χώρο του λεβητοστάσιου στο 2ο υπόγειο, υπάρχει λέβητας για ΖΝΧ για το πλυντήριο 
αυτοκινήτων το οποίο διαχωρίζεται σε δύο τμήματα. Στο χώρο του 1ου υπογείου υπάρχει το 
γραφείο της διεύθυνσης και χώρος στάθμευσης. Στο χώρο του ισογείου όπου και έχει πρόσβαση 
το κοινό γίνεται η παράδοση και παραλαβή των οχημάτων. Υπάρχουν τέσσερις ανελκυστήρες 
αυτοκινήτων (πλατφόρμες) και δύο ανελκυστήρες για το προσωπικό από το ισόγειο έως και τον 
10ο όροφο, από τους οποίους λειτουργεί ο ένας και χρησιμοποιείται από το προσωπικό.  

 

Β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ 

Στο εξεταζόμενο κτίριο η πρόσοψη είναι επενδυμένη με ορθομαρμάρωση και δείχνει σε καλή 
κατάσταση. Σε γενικές γραμμές, όλο το κτίριο χρειάζεται συντήρηση και στα οικοδομικά στοιχεία 
και στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κυρίως. Αρχικά, υπάρχουν αρκετά υλικά – εξαρτήματα 
(οικοδομικά ή μηχανολογικά) που είναι παρατημένα στους χώρους του κτιρίου εμποδίζοντας την 
διέλευση των εργαζομένων και οποιουδήποτε πρόκειται να χρειαστεί να συντηρήσει ή 
επισκευάσει οτιδήποτε. Συγκεκριμένα, η πίσω όψη του κτιρίου παρόλο που είναι χρόνια άβαφη 
είναι σε καλή κατάσταση, τα εξωτερικά κουφώματα όμως που είναι προφανώς της αρχικής 
κατασκευής έχουν σπασμένους υαλοπίνακες και κάποια δεν λειτουργούν λόγω οξείδωσης. Στο 
δώμα του κτιρίου η κατάσταση της μόνωσης είναι καλή, όμως ο χώρος του μηχανοστασίου και 
των απολήξεων χρειάζεται επισκευή. Εξωτερικά στο χώρο της απόληξης κλιμακοστασίου έχουν 
αποσαθρωθεί επιχρίσματα, έχει εμφανιστεί οπλισμός πλακών και δοκών, έχει αποφλοιωθεί το 
χρώμα εσωτερικά λόγω υγρασίας από το δώμα της απόληξης και του μηχανοστασίου. Η 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση όλου του κτιρίου είναι εξωτερική σε μεταλλικές σωλήνες και σε 
κάποια σημεία εμφανής καλωδιώσεις μέσω εξωτερικών κυτίων διακλαδώσεων και επίτοιχων 
φωτιστικών σωμάτων. Εκτεθειμένοι με σπασμένα ερμάρια και αποξηλωμένα εξαρτήματα είναι 
και οι ηλεκτρολογικοί πίνακες κάθε ορόφου απέναντι από τους ανελκυστήρες προσωπικού. Πολλά 
φωτιστικά σώματα είναι σπασμένα σε όλους τους ορόφους του κτιρίου. 
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Γ. ΚΑΤΟΨΕΙΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)  ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης   …………………………….. 

Προς:  …………………………………………………. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ………………………… 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….………….για 

εκτέλεση του Έργου ……………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... 

διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της…………… 

(επωνυμία υποψηφίου Παραχωρησιούχου ) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 

προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή την θέση 

αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς:    

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ……………………….. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …… Οδός ……. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., 

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο 

…….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της …………… 

(επωνυμία Διαχειριστή ) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 

διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή την θέση αυτής υπό δικαστική 

μεσεγγύηση. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………… (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 

δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο του Έργου). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, 

ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 

από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 


