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Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

 

Το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΕΔΕ Ν.Π.Ι.Δ.), έχοντας υπ’ όψιν:  

• Το τεύχος της Διακήρυξη, 

• Τα έως σήμερα υποβληθέντα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.  

 

Σε απάντηση των έως σήμερα υποβληθέντων ερωτημάτων, θέτουμε υπόψη σας τις ακόλουθες 

διευκρινιστικές απαντήσεις, οι οποίες συμπληρώνουν το τεύχος της Διακήρυξη και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

Α. 1ος Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας 

1η Ερώτηση 

 Στην παρ. 1.4 της διακήρυξης αναφέρεται:  
«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».  
1α) Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας ισχύουν οι 

διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

1β) Παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Προμηθειών του 
ΤΜΕΔΕ, προκειμένου να λάβουμε γνώση για τον τρόπο διεξαγωγής διαδικασιών που δεν περιγράφονται 

στη διακήρυξη (π.χ. διαδικασία υποβολή ενστάσεων, δικαστική προστασία κλπ).  
 

1η Απάντηση 

1α) Για τη διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη «Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών ιδιαίτερου 

δικαιώματος χρήσης χώρου Στάθμευσης», δεν ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και δεν υπάγεται σε 

αυτές. 
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1β) Θέματα όπως η υποβολή ενστάσεων ή η δικαστική προστασία ρυθμίζονται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 3.4 Ενστάσεις και 5.18 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών της διακήρυξης. 

 

2η Ερώτηση 

 Στην παρ. 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της διακήρυξης αναφέρεται:  

«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».  
Ακόμη, στην παρ. 2.2.9.1 Β.3 της διακήρυξης αναφέρεται:  

«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».  
2α) Τα αποδεικτικά μέσα της παρ. 2.2.9.1 Β.3 καλύπτουν τα ζητηθέντα στην παρ. 2.2.5, σημείο Α΄. Τα 
ζητηθέντα στην παρ. 2.2.5, σημείο Β΄ και Γ΄ μπορούν να αποδειχθούν με την κατάθεση:  

Για το σημείο Β΄ καταστατικού από το οποίο αποδεικνύεται το μετοχικό κεφάλαιο  

Για το σημείο Γ΄ τραπεζικής βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει η πιστοληπτική ικανότητα  
Ή σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης των προαναφερθέντων ένορκη βεβαίωση στην οποία θα 

δηλώνονται τα ίδια κεφάλαια και η πιστοληπτική ικανότητα;  
 2β) Στην παρ. 2.2.5 σημείο Β΄ ζητείται: «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. €». Δεδομένου ότι στο σημείο Α΄ της ίδιας παραγράφου ζητείται 

κύκλος εργασιών 25.699.692,04€ ενώ παράλληλα στο σημείο Γ΄ ανωτέρω ζητείται πιστοληπτική 

ικανότητα 1.000.000€, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε αν εκ παραδρομής τέθηκαν τα 25 εκ. € 
στο εν λόγω σημείο και αν τα ίδια κεφάλαια που ζητούνται είναι 2,5 εκ. €.  

 
2η Απάντηση 

2 α) Για την απόδειξη των απαιτήσεων της παρ. 2.2.5, σημεία Β΄ και Γ΄ είναι δυνατή η κατάθεση:  
 Για το σημείο Β΄, καταστατικού από το οποίο αποδεικνύεται το μετοχικό κεφάλαιο.  



 Για το σημείο Γ, τραπεζικής βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει η πιστοληπτική ικανότητα  

 

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης των προαναφερθέντων ένορκη βεβαίωση στην οποία θα δηλώνονται τα 
ίδια κεφάλαια και η πιστοληπτική ικανότητα. 

 
2 β) Οι απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.5 σημεία Β’ και Γ’ είναι σαφείς και δεν τυγχάνουν διευκρίνισης. 

 

3η Ερώτηση 

Στην παρ. 2.2.6 της διακήρυξης ζητείται:  
«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς 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%».  
3α) Όσον αφορά το σημείο Α1, οι απαιτείται αυτές δύναται να καλύπτονται αθροιστικά και από 
περισσότερα των τριών έργων; Δηλαδή ο υποψήφιος να έχει εκτελέσει τουλάχιστον 3 έργα που να 

καλύπτουν αθροιστικά τα ζητηθέντα;  

3β) Όσον αφορά τα σημεία Α2, Α3 και Α4 με τον όρο «να έχει υλοποιήσει έργο…» εννοείτε τουλάχιστον 
ένα έργο, δηλαδή ένα ή περισσότερα που αθροιστικά να καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις; Παρακαλώ όπως 

επιβεβαιώσετε.  
3γ) Λαμβάνοντας υπόψη τον εξής όρο: «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%», παρακαλούμε διασαφηνίστε μας εάν:  

π.χ. σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εκτελέσει έργο όμοιο με το ζητηθέν στο σημείο Α2, ποσού 

500.000€, ως μέλος ένωσης με ποσοστό 80%, θα μετρηθεί στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας πως 

έχει εκτελέσει 80%*500.000€ = 400.000€ ή θα μετρηθεί πως έχει εκτελέσει 500.000€ έργο εφόσον η 

απαίτησή σας αφορά απλά να είναι μέλος ένωσης με ποσοστό τουλάχιστον ίσο με 75%;  

3η Απάντηση 

3α) Για την κάλυψη της απαίτησης της παρ. 2.2.6 σημείο Α1, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να 

έχουν υλοποιήσει έως τρία (3) έργα που καλύπτουν αθροιστικά τις απαιτήσεις. 

3β) Για την κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. 2.2.6 σημεία Α2, Α3 και Α4, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 

υλοποιήσει ένα (1) έργο που να καλύπτει κάθε μια από τις απαιτήσεις των σημείων αυτών αντίστοιχα.  



Είναι αποδεκτό κάποιο έργο να καλύπτει περισσότερες από μια απαιτήσεις των σημείων Α2, Α3 και Α4. 

3γ) Η απαίτηση της παρ. 2.2.6 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «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%.», εξετάζεται 

αυτοτελώς και δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες απαιτήσεις της παρ. 2.2.6 και ειδικότερα αυτές που 

αναφέρονται στον προϋπολογισμό των έργων που καλείται ο υποψήφιος οικονομικός φορέας να αποδείξει 

ότι έχει υλοποιήσει. 

4η Ερώτηση 

Στην παρ. 2.2.6 της διακήρυξης ζητείται:  

«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  
…  
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».  
4α) Δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από το Παράρτημα Ι της διακήρυξής σας, η συντριπτική πλειοψηφία 
του έργου αφορά την εκμετάλλευση (λειτουργία) του σταθμού, παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε αν με 

τον όρο «επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Διαχειριστή Έργων» εννοείτε την ύπαρξη εμπειρίας στην 
εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης.  

4β) Επιπρόσθετα, παρακαλούμε όπως μας διασαφηνίσετε αν ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει να έχει εμπειρία 

στην υλοποίηση ενός τουλάχιστον έργου υλοποίησης Συστήματος/ων Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Υπαίθριο 

ή Στεγασμένο ή Παρόδιο), που αφορά/ούν τουλάχιστον 800 θέσεις στάθμευσης, δηλαδή σε έργα 

αθροιστικά 800 θέσεων στάθμευσης.  

4η Απάντηση  

4α) Η απαίτηση για «Τουλάχιστον 10ετή (προκειμένου για τον Υπεύθυνο Έργο) και 5ετή (προκειμένου 
για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Διαχειριστή Έργων.», της 
παραγράφου 2.2.6 σημείο Β1 της διακήρυξης μπορεί να αφορά και εμπειρία του Υπευθύνου και 

αναπληρωτή υπευθύνου έργου και στην εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης. 
4β) Η απαίτηση της παραγράφου 2.2.6 σημείο Β1 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «ο 
Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να έχει εμπειρία από την υλοποίηση ενός Έργου το οποίο να καλύπτει:  
Την υλοποίηση Συστήματος/ων Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Υπαίθριο ή Στεγασμένο ή Παρόδιο), που 
αφορά/ούν τουλάχιστον 800 θέσεις στάθμευσης», αφορά ένα ή περισσότερα έργα με τα απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά που δύναται να καλύπτουν την απαίτηση αθροιστικά. 
 

5η Ερώτηση 

Στην παρ. 2.2.7 της διακήρυξης ζητείται:  
«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».  
5α) Δεδομένου ότι όπως προκύπτει από το Παράρτημα Ι της διακήρυξής σας, η συντριπτική πλειοψηφία 
του έργου αφορά την εκμετάλλευση (λειτουργία) του σταθμού, ενώ σε καμία περίπτωση το έργο δεν 

αφορά κατασκευή καθώς το κτίριο υπάρχει ήδη, ενώ επισκευές/συντηρήσεις επ’ αυτού απαιτούνται μόνο, 

παρακαλούμε όπως επαναπροσδιορίσετε το πεδίο πιστοποίησης των ISO, καθώς η σύμβαση δεν σχετίζεται 
με τον σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση & επισκευή οικοδομικών, 

λιμενικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών και έργων οδοποιίας.  
5β) Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε αν σας καλύπτει το κάτωθι αναφερόμενο πεδίο πιστοποίησης, το 

οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 

διακήρυξης:  
«ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΥΠΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)»  

 5η Απάντηση 

Αναφορικά με την απαίτηση της παρ. 2.2.7 σημείο α) υποσημεία 1ο και 2ο σύμφωνα με την οποία,  

«οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς 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. 

- της μελέτης, προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας ψηφιακών εφαρμογών και 
καινοτόμων λύσεων για έξυπνες πόλεις.» 

 

Διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά και πρότυπα για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του υποψήφιου οικονομικού φορέα σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία : 

«ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΥΠΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)»  



6η Ερώτηση 

Στην παρ. 2.2.9.1, σημείο Β.7 αναφέρεται: «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».  
Ακόμη, στην παρ. 2.2.7 αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω 
ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης».  
6α) Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε εάν σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα, η οικονομική και η χρηματοοικονομική επάρκεια και τα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της 

ένωσης.  

6η Απάντηση 

6α) Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων οι απαιτήσεις των παρ. 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 αρκεί να 

καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης. 

7η Ερώτηση 

Στην παρ. 2.4.4 αναφέρεται: «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».  
Ακόμη, στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης αναφέρεται: «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».  
7α) Παρακαλούμε όπως μας αποσαφηνίσετε τα ανωτέρω περί στρογγυλοποίησης στο ένα ή δύο δεκαδικά 

ψηφία.  

 
7η Απάντηση 

7α) Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της αμοιβής του παραχωρησιούχου θα γίνεται 

στρογγυλοποίηση στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

8η Ερώτηση 

Στην παρ. 4.1 της διακήρυξης αναφέρεται: «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%».  
8α) Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες θα προσφέρουν ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων το οποίο 

θέλουν αν λαμβάνουν, πως υπολογίζεται η αξία της σύμβασης; Π.χ. αν κάποιος συμμετέχοντας προσφέρει 

χ% η αξία της σύμβασής του θα είναι 12.834.846,02€*χ% ;  

8η Απάντηση 

Η απαίτηση της παρ. 4.1 της διακήρυξης «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%», είναι σαφής και δεν τυγχάνει διευκρίνισης.  

Η αμοιβή του παραχωρησιούχου ορίζεται στην παρ. 5.1 Τρόπος καταβολής του Οικονομικού 

Ανταλλάγματος της παραχώρησης. 



Η εκτιμώμενη αξίας 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 πλέον ΦΠΑ 24% € 12.834.846,02). 

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. 
 

9η Ερώτηση 

Στην παρ. 5.1.1 της διακήρυξης αναφέρεται:  
«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.».  
9α) Έστω ότι ο παραχωρησιούχος προσφέρει χ% ποσοστό χρέωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα σας αποδίδει 

100%-χ% των κερδών κάθε μήνα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι 5.000€ (ελάχιστο μηνιαίο 

οικονομικό αντάλλαγμα) ή όχι; Δηλαδή στην περίπτωση που το ποσό 100%-χ% που είναι να σας 
αποδοθεί ξεπερνά τις 5.000€ ο παραχωρησιούχος σας αποδίδει 100%-χ%, ενώ αν δεν τις ξεπερνά σας 

αποδίδει όπως και να έχει 5.000€; Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε.  
9β) Η ρητή έγγραφη δήλωση που ζητείται στο σημείο 3 ανωτέρω πρέπει να σας κατατεθεί κατά το 

στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης; Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε.  

9η Απάντηση 

9α) Διευκρινίζεται ότι: 
Η αμοιβή του Παραχωρησιούχου ορίζεται στο 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, με ελάχιστο μηνιαίο οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης, που θα 
καταβάλει ο παραχωρησιούχος σε κάθε περίπτωση το ποσό των 5.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
9β) Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Παραχωρησιούχος θα κληθεί να υποβάλλει στο ΤΜΕΔΕ ρητή 
υπεύθυνη δήλωση 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 ότι παραιτείται από τώρα και στο εξής από το ενδεχόμενο τέτοιας προστασίας. 
 

10η Ερώτηση 

Στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης παρατίθεται ο Πίνακα Συμμόρφωσης που πρέπει να συμπληρώσουν οι 
υποψήφιοι. Ωστόσο, ο Πίνακας δεν έχει κάποιο κενό πεδίο συμπλήρωσης.  

10α) Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι ο Πίνακας Συμμόρφωσης που θα φτιάξουν οι υποψήφιοι πρέπει 
να έχει τη μορφή 

:α/α   Τίτλος Ενότητας   Σύμφωνα με τις 

παραγράφους  

 Απάντηση   Παραπομπή    

 1   …………………………..   …………………………..   ΝΑΙ/ΟΧΙ   Παραπομπή στο 

αντίστοιχο τεχνικό 
φυλλάδιο, 

πιστοποιητικό κλπ.  

  

 2   …………………………..   …………………………..   ΝΑΙ/ΟΧΙ   Παραπομπή στο 

αντίστοιχο τεχνικό 

φυλλάδιο, 
πιστοποιητικό κλπ.  

  

10η Απάντηση 

Στο Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνεται υπόδειγμα της Τεχνικής Προσφοράς που πρέπει να υποβάλλουν οι 

υποψήφιοι οικονομικοί φορείς. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση συγκεκριμένου Πίνακα Συμμόρφωσης. Σε 

κάθε περίπτωση πρέπει να περιλαμβάνονται τεκμηριωμένες απαντήσεις για όλες τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης. 

11η Ερώτηση 

Παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε (μέσω e-mail ή και αυτοπροσώπως) αντίγραφα της οικοδομικής 

άδειας (και όλων των σχεδίων που τη συνοδεύουν), της άδειας λειτουργίας, του πιστοποιητικού 
πυρασφάλειας, των σχεδίων ΔΕΗ και ανελκυστήρων και κάθε λοιπού σχεδίου ή άδειας το οποίο θα μας 

βοηθήσει να κατανοήσουμε πλήρως τις απαιτήσεις του χώρου και να διαμορφώσουμε την οικονομική μας 
προσφορά.  

 

12η Ερώτηση 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το εάν και πότε μπορούμε να κάνουμε αυτοψία του χώρου 

στάθμευσης, προκειμένου να λάβουμε γνώση της τρέχουσας κατάστασής του και να μπορέσουμε να 

διαμορφώσουμε την τεχνική και οικονομική μας προσφορά.  
 

11η & 12η Απάντηση 

Είναι δυνατή η διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας στους χώρους στάθμευσης, στο πλαίσιο της οποίας μπορεί 

να γίνει και επισκόπηση της οικοδομικής άδειας και των σχεδίων που τη συνοδεύουν. Σε αυτό το πλαίσιο, 

θα πρέπει να γίνει επικοινωνία των υποψήφιων οικονομικών φορέων με τον κ. Πατεράκη τηλ. 

επικοινωνίας 6948077138 και 2103740213. 

  



Β. 2ος Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας 

1η Ερώτηση 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ως απόδειξη της παραγράφου 2.2.6.(Β) σχετικά με το διαθέσιμο 

προσωπικό για την εκτέλεση της εν θέματι σύμβασης, στην περίπτωση που τα πρόσωπα είναι εξωτερικοί 

συνεργάτες - Ελ. Επαγγελματίες (ΔΠΥ), είναι αρκετή η υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της συνεργασίας τους 
με την εταιρεία και αποδοχής του ορισμού τους στην αντίστοιχη θέση εργασίας σε περίπτωση που η 

εταιρεία κηρυχθεί ανάδοχος της ανωτέρω σύμβασης και δεν απαιτείται για αυτούς η συμπλήρωση ΕΕΕΣ 
καθώς τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρούνται τρίτοι με την έννοια του άρθρου 2.2.8.  

 

1η Απάντηση 

Για την κάλυψη των απαιτήσεων της παρ. 2.2.6.(Β) σχετικά με το διαθέσιμο προσωπικό για την εκτέλεση 
της σύμβασης, στην περίπτωση που τα πρόσωπα είναι εξωτερικοί συνεργάτες - Ελ. Επαγγελματίες (ΔΠΥ), 

είναι αρκετή υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της συνεργασίας τους με την εταιρεία και αποδοχής του 

ορισμού τους στην αντίστοιχη θέση εργασίας σε περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί ανάδοχος της 
ανωτέρω σύμβασης καθώς τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρούνται τρίτοι με την έννοια του άρθρου 2.2.8.  

 
2η Ερώτηση 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας ποιος είναι ο αριθμός της διακήρυξης που πρέπει να συμπεριλάβουμε στην 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα.  

 

2η Απάντηση 

Διευκρινίζετε ότι στην Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν απαιτείται η συμπλήρωση του αριθμού της 

διακήρυξης.  
 

 

Γ. Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας 

1η Ερώτηση 

Στην παράγραφο 1.3 της Διακήρυξης, αναφέρεται πως ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο 
ποσό των 15,915.209,06 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και παρακάτω πως, το ποσό αυτό αποτελεί 
εκτίμηση των εσόδων της Σύμβασης Παραχώρησης, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη 
διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους των προσφορών. Αφού πρόκειται περί απλής εκτίμησης, και 

όχι περί της αξίας της Σύμβασης, η οποία παρακάτω καθορίζεται ως το ποσοστό (%) επί των 
ακαθαρίστων εισπράξεων…βάσει του οποίου θα υπολογίζεται η αμοιβή του 
παραχωρησιούχου,   πως χρησιμοποιείται σαν βάση για τον υπολογισμό του κριτηρίου 

Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας , όπως αυτό καθορίζεται στον όρο 2.2.5.Α ; 
 

1η Απάντηση 

Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης αποτελεί εκτίμηση των εσόδων της σύμβασης παραχώρησης με βάση 

παραδοχές, που προέκυψαν από την έως σήμερα λειτουργία του χώρου στάθμευσης, όπως η εποχιακή 

ζήτηση θέσεων στάθμευσης, ο τιμοκατάλογος, η πληρότητα κ.α. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, όπως ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 1.3 της διακήρυξης «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.». 

2η Ερώτηση 

Στον όρο 2.2.5 της Διακήρυξης αναφέρεται πως «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. […]» και «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. €», ενώ ο προϋπολογισμός της Διακήρυξης ανέρχεται σε 
12.834.846,02€.» Παρακαλούμε να διευκρινιστεί (α) ποιο είναι το αντικείμενο της απαίτησης 

περί ιδίων κεφαλαίων και (β) πώς καλύπτεται η συγκεκριμένη απαίτηση σε περίπτωση 
νομικού προσώπου με κύκλο εργασιών των ελάχιστο απαιτούμενο από τη διακήρυξη (ήτοι το 

διπλάσιο του προϋπολογισμού). Περαιτέρω η εταιρεία μας, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία 
παροχής υπηρεσιών στάθμευσης και λειτουργίας χώρων στάθμευσης και αναλαμβάνει έργα 

που καλύπτουν το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Διακήρυξης ως 

καθορίζεται στο Παράρτημα Ι αυτής, πλην όμως ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
της υπολοίπεται κατά πολύ του αιτούμενου κύκλου εργασιών, και δεν διαθέτει ίδια κεφάλαια 

ύψους 25 εκ. 
 

2η Απάντηση 

Δείτε παραπάνω την 2η απάντηση για τον 1ο Υποψήφιο Οικονομικό Φορέα. 

3η Ερώτηση 

Στον όρο 2.2.6.Α.1 της Διακήρυξης αναφέρεται πως οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν υλοποιήσει ένα 
(1) έργο που αφορά Υπαίθριο Σύστημα Στάθμευσης   (α). Τι ακριβώς σημαίνει «υλοποίηση 

συστήματος στάθμευσης;» Απλή εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, ή και 
λειτουργεία του έργου;. (β) Με βάση ποια λογική έχει τεθεί το συγκεκριμένο κριτήριο, 

εφόσον η Διακήρυξη αφορά σε Κλειστό (στεγασμένο) Χώρο Στάθμευσης; 

 
3η Απάντηση 

Η απαίτηση της παρ. 2.2.6 σημείο Α1 αφορά την υλοποίηση ή/και τη λειτουργία Συστήματος Στάθμευσης. 
Κατά τα λοιπά οι απαιτήσεις της παρ. 2.2.6 σημείο Α1 δεν τυγχάνουν άλλης διευκρίνισης. 

 
4η Ερώτηση 

Στον όρο 2.2.6.Α.1 της Διακήρυξης αναφέρεται πως οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν υλοποιήσει ένα 
(1) έργο που αφορά Στεγασμένο με τουλάχιστον τρεις (3) ορόφους -υπόγειο ή υπέργειο- Σύστημα 
Ελεγχόμενης Στάθμευσης  . Τι ακριβώς σημαίνει «υλοποίηση συστήματος στάθμευσης;» Απλή 

εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, ή και λειτουργεία του έργου; 
 

4η Απάντηση 

Ομοίως ως ανωτέρω στην απάντηση 3. 
 

5η Ερώτηση 
Στον όρο 2.2.6.Α.1 της Διακήρυξης αναφέρεται πως οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν υλοποιήσει ένα 
(1) έργο που αφορά Παρόδιο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης  . Με βάση ποια λογική έχει τεθεί το 
συγκεκριμένο κριτήριο, εφόσον η Διακήρυξη αφορά σε Κλειστό (στεγασμένο) Χώρο 

Στάθμευσης; 

  



5η Απάντηση 

Ομοίως ως ανωτέρω στην απάντηση 3. 
 

6η Ερώτηση 
Στον όρο 2.2.6.Α.1 της Διακήρυξης αναφέρεται πως τα αναφερόμενα στα σημεία 2,3,4 παραπάνω, θα 
πρέπει να είναι (α) προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με τον προϋπολογισμό της παρούσας, και (β) 
αφορούν τουλάχιστον χίλιες (1.000) θέσεις στάθμευσης. Έχετε υπ’ όψιν σας κάποια Εταιρεία 
παροχής υπηρεσιών στάθμευσης στην Ελλάδα η οποία να πληροί όλα αυτά τα κριτήρια, και σε 

συνδυασμό με τα κριτήρια οικονομικής επάρκειας που έχετε θέσει; 
 

6η Απάντηση 
Ομοίως ως ανωτέρω στην απάντηση 3. 

 

7η Ερώτηση 

Στον όρο 2.2.6.Α.2 της Διακήρυξης αναφέρεται πως όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν 
«υλοποιήσει Έργο Κατασκευής χώρου στάθμευσης τουλάχιστον 200 θέσεων ή/και εργασίες αναβάθμισης 
χώρου στάθμευσης συμβατικής αξίας τουλάχιστον 500.000,00 €». Ωστόσο στην περιγραφή του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ως αναλύεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης δεν 

περιλαμβάνεται η κατασκευή χώρου στάθμευσης οι εργασίες δε είναι δευτερευούσης σημασίας και μικρού 
οικονομικού αντικειμένου . Περαιτέρω η εταιρεία μας που αναλαμβάνει την πλήρη λειτουργία χώρων 

στάθμευσης έχει εμπειρία στην αναβάθμιση χώρων στάθμευσης, και έχει αναλάβει σημαντικά αντίστοιχα 

έργα, πλην όμως με τη συγκεκριμένη απαίτηση δεν είναι δυνατή η συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Υπό 
αυτά τα δεδομένα παρακαλούμε να διευκρινιστεί λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού πώς 
σχετίζεται η συγκεκριμένη απαίτηση με την υλοποίηση του αντικειμένου της Διακήρυξης και 

πώς δικαιολογείται ο αποκλεισμός εταιρειών που έχουν και δύνανται να αποδείξουν επαρκή 
εμπειρία στο αντικείμενο του διαγωνισμού που σχετίζεται με κατασκευαστικές εργασίες. 
 

7η Απάντηση 
Οι απαιτήσεις της παρ. 2.2.6 Α1, Α2, Α3 και Α4 έχουν τεθεί στη βάση της απαραίτητης εμπειρίας των 

υποψηφίων οικονομικών φορέων για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο χώρο στάθμευσης καθώς 
και την επιτυχή λειτουργία και εκμετάλλευσή του. 

 

8η Ερώτηση 
 Στον όρο 2.2.6.Α.2 της Διακήρυξης αναφέρεται πως οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν υλοποιήσει 

Έργο που προκαλεί εξοικονόμηση ενέργειας για κοινόχρηστους χώρους με τη χρήση τεχνολογιών ΙοΤ, 

προϋπολογισμού τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Εννοείτε οποιοδήποτε έργο, ή συγκεκριμένα Έργο 

χώρων στάθμευσης; 

8η Απάντηση 

Η απαίτηση 2.2.6 σημείο Α2 δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην υλοποίηση έργων με τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά, αποκλειστικά και μόνο σε χώρους στάθμευσης. 
 
9η Ερώτηση 

Στον όρο 2.2.6.Α.2 της Διακήρυξης αναφέρεται πως οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν 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. Έχετε υπ’ όψιν σας κάποια Εταιρεία στην Ελλάδα η οποία να πληροί όλα αυτά τα 
κριτήρια; 

  



9η Απάντηση 

Η απαίτηση 2.2.6 σημείο Α4 αναφέρεται σε εφαρμογές σε κινητές συσκευές, οι οποίες είναι συνήθεις για 
χώρους στάθμευσης και αφορά ενδεικτικά δυνατότητες κράτησης θέσης, πληρωμής, ελέγχου 

διαθεσιμότητας θέσεων κα. 
 

10η Ερώτηση 

Στον όρο 2.2.6.Β.2 της Διακήρυξης αναφέρεται πως οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν έναν (1) 
Ειδικό Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων, με 10ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο. Από που πηγάζει η ανάγκη για υποχρεωτική απασχόληση ενός ατόμου με τα 
ζητούμενα προσόντα στη λειτουργεία ενός χώρου στάθμευσης; 

 
10η Απάντηση 

Η απαίτηση της παρ. 2.2.6 σημείο Β2 τίθεται στη βάση της κρίσιμης σημασίας που έχει η ασφάλεια των 

πληροφοριών σε εγκαταστάσεις που υποστηρίζονται από τεχνολογικό εξοπλισμό και εφαρμογές. 
 

11η Ερώτηση 
Στον όρο 2.2.7 της Διακήρυξης αναφέρεται πως οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν Πρότυπα για 
την Επιχειρησιακή Συνέχεια, και Πρότυπα για τη Διαχείριση της Ενέργειας. Από που πηγάζει η ανάγκη 

για την ύπαρξη αυτών των Προτύπων για τη λειτουργεία ενός χώρου στάθμευσης; 
 

11η Απάντηση 
Όλες οι απαιτήσεις της παρ. 2.2.7 αφορούν κρίσιμες απαιτήσεις συμμόρφωσης των υποψηφίων 

οικονομικών φορέων σε πεδία συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 
 

12η Ερώτηση 

Πως εξηγείται πως μέσα σε όλα τα κριτήρια ανάθεσης του Έργου δεν αναφέρεται πουθενά η 
εμπειρία στην διαχείριση και λειτουργεία κλειστών χώρων στάθμευσης, που είναι και το 

αντικείμενο της Διακήρυξης; 

 
12η Απάντηση 

Η εμπειρία των υποψηφίων οικονομικών κρίνεται με βάση τα κριτήρια 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης και 
δεν μπορεί να αξιολογηθεί και στο πλαίσιο των κριτηρίων ανάθεσης της παρ. 2.3 της διακήρυξης για την 

αποφυγή της σύγχυσης των κριτηρίων. 

 


