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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 Διακήρυξης, 

• 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 Διακήρυξης και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

Α. 1
ος

 Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας 

1
η
 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. Τι εννοείτε με τον όρο Παρόδιο 
Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης; Παρακαλώ διευκρινίστε σε τι συγκεκριμένο εξοπλισμό αναφέρεστε 
(αισθητήρες εδάφους, παρκόμετρα, έξυπνες κάμερες, εφαρμογές κινητών κτλ). 
 

1
η
 Απάντηση 

Ο όρος Παρόδιο Ελεγχόμενο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης αναφέρεται σε συστήματα διαχείρισης 
και οργάνωσης παρόδιων θέσεων στάθμευσης, που υποστηρίζουν το χρονικό και γεωγραφικό ή/και άλλο 
(π.χ με βάση το ρόλο του χρήστη κάτοικος/επισκέπτης) προσδιορισμό της χρήσης των θέσεων 
στάθμευσης, τη διενέργεια πληρωμών για τη χρήση των θέσεων στάθμευσης και τον έλεγχο αυτών των 
παραμέτρων με ηλεκτρονικά μέσα όπως εφαρμογές σε κινητές συσκευές, παρκόμετρα, αισθητήρες 
εδάφους, οπτικοί αισθητήρες κ.α. 
Για την κάλυψη της απαίτησης 2.2.6.Α.1 είναι αποδεκτή η υλοποίηση έργου από τους υποψήφιους 
οικονομικούς φορείς, όπου ο έλεγχος του συστήματος στάθμευσης γίνεται με οποιοδήποτε από τα 
παραπάνω μέσα ή συνδυασμό αυτών. 
 

2
η
 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. Το ζητούμενο εγκατεστημένο 
Παρόδιο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης θα πρέπει να έχει δυνατότητα εφαρμογής συγκεκριμένης 
τιμολογιακής πολιτικής ή απλά να εξασφαλίζει την παρακολούθηση συγκεκριμένων θέσεων; 
  

mailto:promitheies@tmede.gr


2
η
 Απάντηση 

Δεν υπάρχει υποχρεωτική απαίτηση που αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής συγκεκριμένης τιμολογιακής 
πολιτικής αναφορικά με το Παρόδιο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης που ζητείται να έχουν υλοποιήσει 
οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς. 
 

3
η
 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. Θα μπορούσε το ζητούμενο να 
καλύπτεται με απλές μπάρες που επιτρέπουν τη διέλευση ή όχι σε μια συγκεκριμένη ζώνη; Και αν ναι 
πως αυτό διαφοροποιείται ως τεχνική απαίτηση από ένα ολοκληρωμένο σύστημα στάθμευσης που 
υπερκαλύπτει την συγκεκριμένη απαίτηση; 
 

3
η
 Απάντηση 

Για την κάλυψη της απαίτησης 2.2.6.Α.1 δεν είναι αποδεκτό έργο που αφορά αποκλειστικά την 
εγκατάσταση και λειτουργία μπαρών για το έλεγχο διέλευσης σε συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης ή ζώνη 
στάθμευσης. 
 

4
η
 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. Με 
βάση ποια λογική έχει τεθεί το συγκεκριμένο κριτήριο ώστε να περιλαμβάνει και την Παρόδιο Στάθμευσης 
εφόσον η Διακήρυξη αφορά σε Κλειστό (στεγασμένο) Χώρο Στάθμευσης. 
 

4
η
 απάντηση 

Η κάλυψη της απαίτησης 2.2.6 Α.4 της διακήρυξης μπορεί να αφορά Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 
που είναι είτε Παρόδιο είτε Υπαίθριο είτε Στεγασμένο. 
 

5
η
 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. Εκτός από έξυπνα συστήματα ελέγχου φωτισμού 
παρακαλώ όπως επισημάνετε τι άλλα συστήματα απαιτούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας σε 
κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης. 
 

5
η
 Απάντηση 

Εκτός των έξυπνων συστημάτων ελέγχου φωτισμού με χρήση τεχνολογιών ΙοΤ, οποιαδήποτε εφαρμογή 
με χρήση τεχνολογιών ΙοΤ που προκαλεί εξοικονόμηση ενέργειας είναι αποδεκτή. 
 

6
η
 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. Παρακαλώ όπως αποσαφηνίσετε αν η συγκεκριμένη 
απαίτηση καλύπτεται από έξυπνα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας που όμως δεν κάνουν χρήση 
τεχνολογιών IoT. 
 

6
η
 Απάντηση 

Η απαίτηση αφορά έργο που προκαλεί εξοικονόμηση ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους με τη χρήση 
τεχνολογιών ΙοΤ.  

  



Β. 2
ος

 Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας 

1
η
 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».  
1α) 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΄ (ίδια κεφάλαια) μπορούν να αποδειχθούν με την κατάθεση: - 
κατάλληλου αποδεικτικού εγγράφου (π.χ. χρηματοοικονομικές καταστάσεις) απόδειξης του συνόλου του 
ενεργητικού της εταιρείας και των περιουσιακών στοιχείων, ήτοι του συνόλου των οικονομικών πόρων οι 
οποίοι ανήκουν στην εταιρεία και έχουν χρηματική αξία (π.χ. μετρητά, επενδύσεις, μηχανήματα, γη, κτίρια 
κ.λπ.) Ή σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του προαναφερθέντος ένορκη βεβαίωση στην οποία θα 
δηλώνονται τα ίδια κεφάλαια; 
 

1
η
 Απάντηση 

Επιβεβαιώνουμε ότι, για την κάλυψη της απαίτησης της παρ. 2.2.5, σημείο Β΄ (ίδια κεφάλαια) μπορούν να 
αποδειχθούν με την κατάθεση: 
 

 Κατάλληλου αποδεικτικού εγγράφου (π.χ. χρηματοοικονομικές καταστάσεις) απόδειξης του 
συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας και των περιουσιακών στοιχείων, ήτοι του συνόλου των 
οικονομικών πόρων οι οποίοι ανήκουν στην εταιρεία και έχουν χρηματική αξία (π.χ. μετρητά, 
επενδύσεις, μηχανήματα, γη, κτίρια κ.λπ.). 

 Ή σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του προαναφερθέντος, ένορκη βεβαίωση στην οποία θα 
δηλώνονται τα ίδια κεφάλαια. 


