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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΚΕΡΚΥΡΑ, 18/08/2021                   
Αρ. Πρωτ.:28386 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Η  Δ ή μ α ρ χ ο ς  Κ ε ν  τ  ρ ι κ ή ς  Κ έ ρ κ υ ρ α ς  κ α ι  Δ ι α π ο ν τ ί ω ν  Ν ή σ ω ν  

διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» 

Εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ χωρίς  ΦΠΑ 24% 

Αριθμός αναφοράς της προμήθειας είναι 

(CPV) : 34926000-4 (Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων). 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄117) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει  και τους όρους της παρούσας, 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου της ως άνω προμήθειας και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας &  Διαποντίων Νήσων 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997913727 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, Μαράσλειο Μέγαρο 

Πόλη Κέρκυρα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 49132 

Τηλέφωνο +30-26613-62781 / 62799 / 62767 / 62794 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promithion@corfu.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.corfu.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  και ανήκει στη Γενική 
Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (ΟΤΑ Α΄) 

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.corfu.gr  ► ΜΕΝΟΥ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται με το ταχυδρομείο ή με άλλο 
κατάλληλο μέσο ή με συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών 
μέσων. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: promithion@corfu.gov.gr  καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: +30-26613-62781 
/ 62799 / 62767 / 62794 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων 
Νήσων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. 64.7134.001/6.000,00€ και κωδικό Κ.Α. 
64.7135.010/68.400,00 € σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. 

 

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ¨ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ¨ σύμφωνα 
με την αρ.  66.7/2014 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΒΙ646Ψ844-41Ω) του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, την  
υπ’αριθμ.: 10-103/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΩΕΑ-ΣΕΦ) απόφαση του Δ.Σ. Κέρκυρας, περί την έγκριση της αποδοχής 

file:///C:/Users/Anna/AppData/Roaming/Microsoft/Word/promithion@corfu.gov.gr
file:///C:/Users/Anna/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.corfu.gr
http://www.corfu.gr/
file:///C:/Users/Anna/AppData/Roaming/Microsoft/Word/promithion@corfu.gov.gr
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χρηματοδότησης του έργου και την υπ’αριθμ. 171.7/2020 (ΑΔΑ: Ρ4ΖΧ46Ψ844-ΙΝ9), περί έγκρισης του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο 
2020». 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού και ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού του υπαίθριου χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης οχημάτων στη «Σπιανάδα» (Κάτω Πλατεία) 
του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας. 

Ο υπαίθριος,  ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) στην «Σπιανάδα» (Κάτω Πλατεία) 
του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας, δημιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της 
πόλης σε χώρους στάθμευσης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Συνολικά, ο χώρος 
στάθμευσης διαθέτει περίπου 270 θέσεις στάθμευσης. Ο Δήμος Κέρκυρας έχει θέσει ως στόχο την 
αναβάθμιση του χώρου στάθμευσης. Το παρόν έργο έχει ως στόχο την αντικατάσταση του παλαιού 
συστήματος διαχείρισης του χώρου στάθμευσης, με ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης χώρων 
στάθμευσης, που θα εξυπηρετεί τους πολίτες και θα δίνει την δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης 
του σταθμού από το Δήμο Κέρκυρας.  

Ο ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει μία (1) είσοδο και δύο (2) εξόδους. 
Το πρώτο ζευγάρι εισόδου – εξόδου από το χώρο στάθμευσης οδηγεί στο χώρο στάθμευσης επί της οδού 
Αγωνιστών Πολυτεχνείου, ενώ η δεύτερη έξοδος οδηγεί επί της οδού Βίκτωρος Δουσμάνη. Προς το 
παρόν, η λειτουργία του χώρου αυτού θα παραμείνει η ίδια μετά την εγκατάσταση του νέου συστήματος. 

Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει εκπροσώπους της αναθέτουσας αρχής στη χρήση – 
χειρισμό του εξοπλισμού καθώς και στη ρύθμιση, παραμετροποίηση και διενέργεια ελέγχων, 
συντηρήσεων, επισκευών (για ότι δεν απαιτείται εμπλοκή εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού). 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 34926000-4 (Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων). 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 60.000,00 χωρίς το ΦΠΑ 24%  

(προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 74.400,00). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν.4782/2021 (Α΄36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών όπως ισχύει. 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 της με αρ. 64233/08.06.2021 (2453/09.06.2021 τεύχος Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
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ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 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. 

 την υπ’ αριθμό 34-11/20-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΧΥΡ46ΜΓ2Α-Δ9Κ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό 
Υπηρεσίας για τις ανάγκες του Δήμου  Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. 

 την υπ’ αριθμόν 4-20/17-2-2021 (ΑΔΑ: 6Γ4Η46ΜΓ2Α-4Ι4) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί ψήφισης του Προϋπολογισμού εσόδων – 
εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Κέρκυρας . 

 Την υπ’αριθμ. 19/2021 θεωρημένη Μελέτη για την ανάθεση της προμήθειας “ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ " που συντάχθηκε από 
το Τμήμα Μελετών & Επιβλέψεων Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας και εγκρίθηκε με την αρ. πρ. οικ. 
26291/30-07-2021 απόφαση της Δ/νσης Τ.Υ. 

 την υπ’ αριθμό 33-367/10-11-2020 (ΑΔΑ:6ΤΨΘ46ΜΓ2Α-875) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής των προμηθειών και 
παραλαβής παροχής υπηρεσιών  του Δήμου  Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατά έτος 
2021. 

 Το πρωτογενές αίτημα με αρ. πρωτ.: ΟΙΚ 26512/02-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009020209 2021 08 03)και 
το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ009025771 2021 08 03) 

 Τις Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης : ΑΑΥ:1084 & ΑΑΥ:1085  (ΑΔΑ: Ω33846ΜΓ2Α-Μ0Ζ)  

 την με αριθμό 37-2/06-08-2021  (ΑΔΑ: 9ΔΔΚ46ΜΓ2Α-ΕΟΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία  επιλέγεται ο τρόπος εκτέλεσης, εγκρίνονται τα έγγραφα της σύμβασης  καθορίζονται οι όροι του 
συνοπτικού διαγωνισμού, επιλέγεται το κριτήριο ανάθεσης (πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
δηλαδή στις     31-08-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. (ώρα λήξη υποβολής προσφορών) 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, οδός  
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α  την 31-08-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 
σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

A. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
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 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται: 

I.  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και 

II.  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):    
www.corfu.gr στην διαδρομή :  ► ΜΕΝΟΥ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται: 

I.  στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 καθώς και 

II.  όπως προβλέπεται, στην περίπτωση ιστ της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 
4727/2020, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

B. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικού και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού) στον Ελληνικό Τύπο 
βαρύνει ανάδοχο. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 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. 

http://et.diavgeia.gov.gr/


9 
 

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: 

1. η με αρ. 28387/18-8-2021 Περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα 
Καθημερινή Ενημέρωση  

2. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].  

4. 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 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα γίνονται από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.  

 

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα 
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας 
Αρχής, στη διεύθυνση (URL):    www.corfu.gr  στην διαδρομή :  ► ΜΕΝΟΥ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

 

Η αναθέτουσα αρχή 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 τέσσερις (4) 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, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των 
προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή 
τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων 
πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός 
φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την 
αναθέτουσα αρχή. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 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 ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), 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) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 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 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.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το 
σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας 
των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

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 Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου 
ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 
της Ένωσης 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής 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 
αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.  και ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 
διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 72 του 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχυει. 

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. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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 ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα 
και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται 
κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

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), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας 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  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
 
 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
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Δεν αποκλείεται ο 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

ή/και 

γ) ο Αναθέτων 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 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
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) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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 κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

 

 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) 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,  
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας 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. 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, 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 (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει 
συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την 
αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

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 



16 
 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

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 στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

Συνολική αξία αντίστοιχων έργων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 120.000 € για την τελευταία τριετία 
(2018, 2019, 2020). 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3)συμβάσεις 
προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου (σταθμοί αυτοκινήτων δυναμικότητας άνω των 200 θέσεων, 
εξοπλισμένοι με σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης)στην Ελλάδα. Από αυτές τις εγκαταστάσεις, μία (1) 
τουλάχιστον θα πρέπει να είναι υλοποιημένη με τη χρήση συστημάτων με προϊόντα του 
κατασκευαστικού οίκου που προτείνει και με σύστημα αντίστοιχο με το προσφερόμενο. Για το σκοπό 
αυτό ο υποψήφιος Ανάδοχος να καταθέσει κατάλογο των κυριότερων ανάλογων παραδόσεων με το 
αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού έργων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με ένδειξη του αντίστοιχου 
ποσού, της ημερομηνίας και του παραλήπτη δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Η συνολική αξία των 
αντίστοιχων έργων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 120.000€ για την τελευταία τριετία (2018, 2019, 
2020). 

β) να διαθέτουν ομάδα έργου από τεχνικούς, πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό οίκο του 
συστήματος, που θα περιλαμβάνει η προσφορά τους. Για το λόγο αυτό θα κατατεθεί κατάσταση με το 
προσωπικό της ομάδας έργου, που θα είναι υπεύθυνο για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, 
παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης. Η κατάσταση θα 
περιλαμβάνει τις ειδικότητες και τα προσόντα καθενός καθώς και βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου 
ότι έχουν πιστοποιηθεί για τις συγκεκριμένες εργασίες. 

γ)Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει αποδεδειγμένα να αντιπροσωπεύει ή να εμπορεύεται επίσημα, 
τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρίας που προσφέρει. Αποδεικτικά στοιχεία αντιπροσώπευσης 
μπορεί να είναι επιστολές του κατασκευαστή, σύμβαση αντιπροσώπευσης, αναφορά στην ιστοσελίδα του 
κατασκευαστή ως τοπικός αντιπρόσωπος ή άλλο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
καλούνται να προσκομίσουν στο φάκελο των δικαιολογητικών βεβαίωση-δήλωση του κατασκευαστή, ότι 
έχει λάβει γνώση των προδιαγραφών του έργου και τις καλύπτει πλήρως, όπως επίσης και ότι θα διαθέτει  
ικανοποιητικό απόθεμα ανταλλακτικών για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης προμήθειας για το νέο σύστημα. 

δ) Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εταιρεία ή υποκατάστημα ή επίσημο συνεργάτη για 
παροχή τοπικής υποστήριξης (fisrtlevelsupport) στην πόλη της Κέρκυρας. Στον φάκελο δικαιολογητικών 
της προσφοράς τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση, τόσο δικής 
τους όσο και της εταιρείας – επίσημου συνεργάτη, αναφορικά με την αποδοχή συνεργασίας στο εν λόγω 
έργο και για το σκοπό της τοπικής υποστήριξης. H εταιρεία – συνεργάτης του Αναδόχου θα πρέπει επί 
ποινή απόρριψης να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε εγκατάσταση/ συντήρηση συστημάτων διαχείρισης 
πάρκινγκ. Για το σκοπό αυτό ο Υποψήφιος Ανάδοχος, εφόσον χρησιμοποιήσει τοπικό συνεργάτη για την 
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εγκατάσταση ή και την υποστήριξη του συστήματος, να καταθέσει στον φάκελο δικαιολογητικών της 
προσφοράς του πιστοποιήσεις εξουσιοδοτημένων τεχνικών του συνεργάτη από τον κατασκευαστικό οίκο. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α)το πρότυπο ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), για αντικείμενο συναφές με αυτό της 
σύμβασης (προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης) 

β)το πρότυπο ISO 45001:2018 ή αντίστοιχο (Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία). 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα 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.   

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. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στον οικονομικό φορέα. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του 
προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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 προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Διακήρυξη, το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ  καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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. 
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Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης  και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
τους. 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 
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Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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. 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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

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 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
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το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

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. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 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 στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη 
άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

α)οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

β) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον 
τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές 
χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 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. 

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 τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων που εκτέλεσαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά στο 
είδος (δυναμικότητα σταθμού, υπαίθριος/στεγασμένος, τόπο εγκατάστασης), του αντίστοιχου ποσού, της 
ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, συνοδευόμενα από βεβαιώσεις καλής 
λειτουργίας από τον παραλήπτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται : α) εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα 
αρχή/φορέας, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή β) εάν ο αποδέκτης 
είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν με απλή δήλωση του 
οικονομικού φορέα. Όσον αφορά την ομάδα έργου, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν 
κατάσταση με το προσωπικό της ομάδας έργου με την ειδικότητα του καθενός, πιστοποίηση του 
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κατασκευαστή ότι το προσωπικό αυτό είναι πιστοποιημένο για τις εργασίες αυτές και βιογραφικά κάθε 
μέλους της ομάδας έργου.  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά, εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών 
προτύπων για την πιστοποίηση. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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 οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. 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. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί 
η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους 
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
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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 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, στην Ελληνική Γλώσσα, μέσα στην προθεσμία του 
άρθρου 1.5 είτε: 
(α) με συστημένη επιστολή προς τον Αναθέτοντα Φορέα είτε  
(β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντος Φορέα, δηλαδή: 

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, Μαράσλειο Μέγαρο 

49132 - Κέρκυρα 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει 
τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 
τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 
ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού 

 

Προσφορά  

του ……… «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ» ……………… 

για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», με Αναθέτοντα Φορέα  

τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 31 /08 /2021, στις 12:30 μ.μ. 

 

2.4.2.3 Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).  

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπό)φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπό)φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4 της παρούσας . 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 
άρθρου 2.4.2.2.. 
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2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5   Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

2.4.2.6  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 

2.4.2.7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 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 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, 
(Παράρτημα V) 

β) την πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

γ) Το Φύλλο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ συμπληρωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος ΙΙ 

δ) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος IV. 
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου  μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με τα Παραρτήματα της παρούσας  Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παραρτήματα.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 
και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης. 

Η τιμή του προς προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 
δίνεται σε ευρώ ως τεμάχιο (1). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 310 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται 
από την αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και 

 γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα για 
διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 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 παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 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 προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

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 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
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ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή προσφορών  

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς 
δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

3.1.2 Αποσφράγιση προσφορών 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. σε κλειστή συνεδρίαση, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 31-08-2021  και ώρα 12,30,μ.μ.   

 Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα 
μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.3 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.3.1 Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής, η 
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Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε 
πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Οι ανωτέρω διαδικασίες (στάδιο β και γ) αποτυπώνονται σε επιμέρους πρακτικά ή σε ενιαίο πρακτικό, 
που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, και μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μία ή περισσότερες 
συνεδριάσεις. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, τον 
πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να 
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 
3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών 
δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει πρόσκληση στον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης 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 
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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.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), σε κλειστό 
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού. Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος θα 
κατατεθεί επί αποδείξει στο πρωτόκολλο της Αρχής όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί 
στην αρμόδια επιτροπή. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως 
άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 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: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί 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, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  
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 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της 
απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται 
η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά και 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η 
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 127. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Ενστάσεις   

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία 
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την 
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κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επισυνάπτεται . Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.  

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα 
στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από την 
ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής 
προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: 

 α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή 
την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 ,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

 γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

 ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης,  καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

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. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα τριών (3)  μηνών. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία 
του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων 
και του εκπρόθεσμου.  

4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» διάρκειας  δώδεκα (12) μηνών, για 

την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από 

δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της 

«εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου 

εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας 

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,  οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  



35 
 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 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. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 
κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 
υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, 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, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την τοποθέτηση σε θέση λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης 
ελεγχόμενης στάθμευσης. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του Τιμολογίου του αναδόχου μέχρι καταβολής σε 
αυτόν του ποσού από τον Δήμο Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει 
αξίωση αποζημίωσης για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

5.1.3. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στον Φορέα: 

α) Δελτία Αποστολής / Τιμολόγια Ειδών ή Παροχής Υπηρεσιών 

β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ, περί καταβολής των εργοδοτικών εισφορών του 
απασχολούμενου στο εν λόγω έργο προσωπικού. Σε περίπτωση οφειλής εργοδοτικών εισφορών από τον 
ανάδοχο, το ποσό της οφειλής θα παρακρατείτε από την οφειλόμενη αμοιβή και θα αποδίδεται από τον 
Φορέα στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 

γ) Φορολογική ενημερότητα. 

δ) Επιπλέον δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

Χωρίς τα ανωτέρω δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.  

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
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γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01  

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις. 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο  πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και εγκαταστήσει το σύνολο των υλικών σε πλήρη 
λειτουργία εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής 
των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και 
ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με οποιονδήποτε ενδεικνυόμενο τρόπο  κατά την 
κρίση της επιτροπής παραλαβής. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
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σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους του άρθρου 6.1 της παρούσας. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται 
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία 
της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν προβλέπονται. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν προβλέπεται σχετική κατάθεση δειγμάτων για την παραλαβή των υλικών. 
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6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Η περίοδος της εγγυημένης λειτουργίας ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  κατάπτωση της εγγυήσεως 
καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και στην παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7  Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής δεδομένου του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης της εν λόγω 
προμήθειας. 

 

Με αριθμό 37-2/06-08-2021  (ΑΔΑ: 9ΔΔΚ46ΜΓ2Α-ΕΟΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία  επιλέγεται ο τρόπος εκτέλεσης, εγκρίνονται τα έγγραφα της σύμβασης  καθορίζονται οι όροι του 
συνοπτικού διαγωνισμού 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

 

 
ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 
ΕΡΓΟ: 

 
 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ: 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

K.A.: 

K.A.: 

 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»  
 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 

74.400 € (με 24% ΦΠΑ) 
2021 
64.7134.001 

64.7135.010 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του υφιστάμενου 

χώρου στάθμευσης του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, στην «Σπιανάδα» (Κάτω Πλατεία).  

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού 

συστήματος διαχείρισης με ηλεκτροκίνητες μπάρες πρόσβασης σε κάθε είσοδο και έξοδο, 

τερματικά εισόδου - εξόδου, αυτόματος σταθμός πληρωμής για την πληρωμή των υπηρεσιών 

στάθμευσης, καθώς και εξειδικευμένο λογισμικό μαζί με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό 

εξοπλισμό για την ορθολογικότερη διαχείρισή τους.  
Ο υπαίθριος, ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) στην «Σπιανάδα» 

(Κάτω Πλατεία) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, δημιουργήθηκε με σκοπό 

την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της πόλης σε χώρους στάθμευσης και για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Συνολικά, ο χώρος στάθμευσης διαθέτει περίπου 270 θέσεις 

στάθμευσης.  

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έχει θέσει ως στόχο την αναβάθμιση 

του χώρου στάθμευσης. Το παρόν έργο έχει ως στόχο την αντικατάσταση του παλαιού 

συστήματος διαχείρισης του χώρου στάθμευσης, με ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης 

χώρων στάθμευσης, που θα εξυπηρετεί τους πολίτες και θα δίνει την δυνατότητα 

αποτελεσματικής διαχείρισης του σταθμού από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων 

Νήσων  

Ο ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 

μία (1) είσοδο και δύο (2) εξόδους. Το πρώτο ζευγάρι εισόδου – εξόδου από το χώρο 

στάθμευσης οδηγεί στο χώρο στάθμευσης επί της οδού Αγωνιστών Πολυτεχνείου, ενώ η 

δεύτερη έξοδος οδηγεί επί της οδού Βίκτωρος Δουσμάνη. Προς το παρόν, η λειτουργία του 

χώρου αυτού θα παραμείνει η ίδια μετά την εγκατάσταση του νέου συστήματος. Οι 

προδιαγραφές για το νέο σύστημα αναλύονται στις επόμενες παραγράφους.  

 

Νέο Σύστημα Διαχείρισης της Στάθμευσης 
Το νέο σύστημα θα πρέπει: 

• Να επιτρέπει την ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο στους χώρους στάθμευσης. 

• Να ελέγχει την πληρότητα του χώρου στάθμευσης συνολικά. 

• Να συγκεντρώνει και να διαχειρίζεται στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες. 

• Να εκδίδει εισιτήρια τεχνολογίας Barcodeγια τους διαβατικούς πελάτες. 
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• Να καθορίζει και να εισπράττει αυτόματα τα τέλη στάθμευσης από το ταμείο σύμφωνα με 

τον τιμοκατάλογο χρεώσεων που θα οριστεί, χωρίς να μπορεί ο χειριστής του ταμείου να 

επέμβει στις χρεώσεις. 

• Να παρέχει την δυνατότητα διαχείρισης του Σταθμού από απομακρυσμένο σημείο (αλλαγή 

ρυθμίσεων, επίλυση προβλημάτων κλπ). 

• Θα πρέπει να μπορεί να επεκτείνεται απεριόριστα με απευθείας προσθήκη και σύνδεση των 

επιθυμητών μονάδων εισόδου/εξόδου και αυτόματων ταμείων, με την προμήθεια 

κατάλληλων αδειών χρήσης λογισμικού στο κεντρικό σύστημα.    

 

Για τον σκοπό αυτό η εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Κεντρικό Η/Υ ελέγχου του συστήματος, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο δωμάτιο ελέγχου 

(ControlRoom) του χώρου στάθμευσης και από όπου θα ελέγχονται οι λειτουργίες όλων των 

μονάδων του συστήματος. Ο κεντρικός Η/Υ θα πρέπει να εξυπηρετεί τη λειτουργικότητα του 

κεντρικού συστήματος διαχείρισης της στάθμευσης και όλων των τερματικών μονάδων του, 

όπως μονάδες εισόδου και εξόδου, αυτόματους σταθμούς πληρωμής. Σ’ αυτόν θα γίνεται η 

καταγραφή όλων των κινήσεων των τερματικών μονάδων καθώς και η τήρηση όλων των 

απαραίτητων λογιστικών καταστάσεων. Επίσης, θα υπάρχουν εγκατεστημένα κατάλληλα 

υποσυστήματα του λογισμικού τα οποία θα υποστηρίζουν τις ακόλουθες λειτουργίες: 

o Τη διαχείριση των καρτών των μονίμων πελατών 

o Τη διαχείριση και εκτύπωση εκπτωτικών κουπονιών 

o Την on-line πληροφόρηση μέσω διαδικτύου για τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης 

στον υπό διαχείριση χώρο στάθμευσης 

o Τη διαχείριση συστήματος κράτησης θέσης στάθμευσης μέσω του διαδικτύου και την 

εκτύπωση ενός εισιτηρίου γραμμωτού κώδικα (barcodeticket) 

o Τη δημιουργία και εκτύπωση πολλαπλών αναφορών και στατιστικών στοιχείων 

o Τη διαχείριση και εκτύπωση αναφορών λειτουργίας των αυτόματων σταθμών πληρωμών. 

• Χειροκίνητο ταμείο για την πληρωμή του αντιτίμου στάθμευσης από τον Πελάτη. Θα 

διαθέτει ειδικό λογισμικό λειτουργίας ταμείου POS (Point-of-Sale). Το ταμείο θα έχει οθόνη 

πληροφόρησης του πελάτη, καθώς και μεταλλικό κυτίο για τη φύλαξη των μετρητών. 

• Μία (1) μονάδα εισόδου μονίμων και διαβατικών πελατών, από την οποία ο πελάτης 

θα παραλαμβάνει το εισιτήριό του κατά την είσοδό του στον Σταθμό, ενώ ο μόνιμος πελάτης 

θα δείχνει την RFID κάρτα μονίμου πελάτη στον αντίστοιχο αναγνώστη. Η μονάδα εισόδου 

θα διαθέτει επαγωγικό βρόχο ανίχνευσης οχημάτων, μέσω του οποίου διαπιστώνεται η 

ύπαρξη οχήματος για να ενεργοποιηθεί αυτόματα.    

• Δύο (2) μονάδες εξόδου μονίμων και διαβατικών πελατών που θα δέχονται το 

εισιτήριο από το διαβατικό πελάτη και αφού ελέγξει εάν αυτό έχει πληρωθεί, θα επιτρέπει 

την έξοδο του οχήματος, ενώ ο μόνιμος πελάτης θα δείχνει την RFID κάρτα μονίμου πελάτη 

στον αντίστοιχο αναγνώστη. Η μονάδα εξόδου θα διαθέτει επαγωγικό βρόχο ανίχνευσης 

οχημάτων μέσω του οποίου διαπιστώνεται η ύπαρξη οχήματος για να ενεργοποιηθεί 

αυτόματα. 

• Τρεις (3) μπάρες εισόδου και εξόδου των οχημάτων στην είσοδο και έξοδο 

μονίμων και διαβατικών πελατών. Οι μπάρες αυτές θα ελέγχονται και θα παίρνουν 

εντολές από την αντίστοιχη μονάδα εισόδου και εξόδου. Κάθε μπάρα θα διαθέτει επαγωγικό 

βρόχο ασφάλειας για την ανίχνευση οχημάτων, μέσω του οποίου θα ελέγχει την ύπαρξη 

οχήματος, έτσι ώστε να μην κατέλθει όσο βρίσκεται κάτω από την μπάρα. 

• Ένα (1) Αυτόματο Ταμείο, που θα εκτελεί τις εισπράξεις του αντιτίμου στάθμευσης από 

τον Πελάτη. Η συσκευή πληρωμής θα λειτουργεί αυτόματα και θα υπολογίζει το ακριβές 

αντίτιμο του εισιτηρίου βάσει της προκαθορισμένης τιμολογιακής πολιτικής του σταθμού. Η 

πληρωμή θα μπορεί να γίνεται με κέρματα και χαρτονομίσματα, καθώς και με τη χρήση 

πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. 

• Δύο (2) Ηλεκτρονικές Πινακίδες Σήμανσης Πληρότητας του Σταθμού, οι οποίες θα 

τοποθετηθούν σε κατάλληλο χώρο έξω από το σταθμό και οι οποίες θα ενημερώνουν σε 

πραγματικό χρόνο (realtime) τους διαβατικούς πελάτες αν υπάρχουν κενές θέσεις 

στάθμευσης και πόσες θέσεις ή αν ο σταθμός είναι πλήρης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα 

επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στο σταθμό, μέχρι να ελευθερωθούν θέσεις στάθμευσης. 

• Ένα (1) σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εγκατεστημένο πλησίον του διακριτού 

χώρου στάθμευσης των συγκεκριμένων οχημάτων. Ο εν λόγω φορτιστής  θα είναι 

τριφασικός και θα διαθέτει δύο (2) ρευματοδότες 400V AC/32A. Η φόρτιση των μπαταριών 

του οχήματος θα επιτυγχάνεται με την χρήση μέσων τεχνολογίας barcode ή RFID και θα 

είναι πλήρως διαχειρίσιμος από το σύστημα στάθμευσης. 
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• Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων των οχημάτων με κάμερα καταγραφής 

πινακίδων, στην είσοδο των μονίμων και διαβατικών πελατών του χώρου 

στάθμευσης. Το σύστημα πέραν της  κάμερας θα περιλαμβάνει και την μονάδα 

επεξεργασίας και καταγραφής των στοιχείων των πινακίδων των οχημάτων, η οποία θα 

βρίσκεται εγκατεστημένη στο ControlRoom. 

 

Απαιτήσεις σε εξοπλισμό στον χώρο στάθμευσης : 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Η/Υ Κεντρικού συστήματος και Χειροκίνητου Ταμείου Εξοπλισμός & Λογισμικό 1 
Αυτόματο Ταμείο 1 
Υποσύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων Μόνο για την Είσοδο Οχημάτων 1 
Μονάδα Εισόδου Διαβατικών & Μονίμων Πελατών 1 
Μονάδα Εξόδου Διαβατικών & Μονίμων Πελατών 2 
Μπάρες Ελέγχου Εισόδου – Εξόδου Μονίμων & Διαβατικών Πελατών 3 
Σύστημα Σήμανσης Πληρότητας Σταθμού 2 
Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 1 
Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης, Έξοδα, τοπική υποστήριξη για ένα έτος 1 

 

Η χρήση του συστήματος θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο την ελαχιστοποίηση 

του χρόνου αναμονής στην είσοδο και έξοδο των αυτοκινήτων και τον απόλυτο έλεγχο των 

χρεώσεων των πελατών, με τελική επιδίωξη, την αποδοτικότερη λειτουργία του σταθμού, την 

ικανοποίηση των Πελατών και την μεγιστοποίηση του οφέλους για τον Φορέα Διαχείρισης. 

Ο έλεγχος εισόδου – εξόδου και πληρωμής των τελών στάθμευσης θα πραγματοποιείται 

μέσω ενός αυτόματου ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο και 

να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σχετικά με την 

λειτουργία των Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων όπως αυτές αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1166/02, 

της μεταγενέστερης ΠΟΛ. 1083/2003, της πρόσφατης ΠΟΛ 1023 με θέμα την «Εφαρμογή των 

διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος 

Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 

287Α΄)»  και του Κ.Β.Σ. 

Κατά την είσοδο του αυτοκινήτου, έκδοση της απόδειξης από το χειροκίνητο ταμείο και 

έξοδο του αυτοκινήτου από το χώρο στάθμευσης, θα γίνεται ηλεκτρονικά η αντίστοιχη εγγραφή 

(online, realtime) στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό βιβλίο στάθμευσης. 

Οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος είναι οι ακόλουθες: 

• Εύκολο και ασφαλή χειρισμό από μη εξειδικευμένους χρήστες. 

• Χαμηλές απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, με υψηλή αυτοματοποίηση όλων των 

λειτουργιών του. 

• Υψηλή ταχύτητα ανταπόκρισης του συστήματος, η οποία θα αυξάνει την ταχύτητα 

κυκλοφορίας στο χώρο στάθμευσης και ταυτόχρονα την ικανοποίηση του Πελάτη. 

• Χαμηλό κόστος συντήρησης και υψηλή αξιοπιστία του συστήματος. 

• Υψηλή επεκτασιμότητα και ολοκλήρωση προϊόντων τρίτων κατασκευαστών αλλά και νέων 

τεχνολογιών. 

• Υψηλή εποπτεία του συστήματος με αυτοδιάγνωση για την γρήγορη, αξιόπιστη, έγκυρη και 

ασφαλή επίλυση των τυχόν προβλημάτων, ηλεκτρονικό ημερολόγιο service, κ.ά. 

 

SERVICE – Άμεση Επίλυση Βλαβών  

Το σύστημα θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εφαρμογές για την 

υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, μέσω διαδικτύου. Με τον 

τρόπο αυτό ο τεχνικός του προμηθευτή θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα του 

Πελάτη μέσω τηλεφώνου (ή μέσω διαδικτύου). Η σύνδεση πρέπει να είναι ασφαλής και να 

προστατεύεται από κωδικούς ασφαλείας. Η σύνδεση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει την 

απομακρυσμένη εποπτεία του συστήματος (RemoteHelpdesk) δίνοντας λύση στο πρόβλημα 

απευθείας ή μέσω του τοπικού τεχνικού - ανάλογα με το πρόβλημα. 

Η κατασκευή του συστήματος θα πρέπει να είναι υλοποιημένη σε κομμάτια (modular) εύκολο να 

αντικατασταθούν από όχι υψηλά εξειδικευμένους τεχνικούς, αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και 

τεχνολογίας με στόχο τους πολύ χαμηλούς χρόνους χωρίς σύστημα (downtime) το οποίο βέβαια 

σημαίνει χαμηλή απώλεια εσόδων. Ταυτόχρονα πρέπει να προσφέρεται και πρόγραμμα 

προληπτικής συντήρησης, το οποίο να συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες και συγκεκριμένα 

διαστήματα συντήρησης. 
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Ελάχιστες Προδιαγραφές Αξιοπιστίας και Διαθεσιμότητας 
Το σύστημα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί τουλάχιστον 500 κινήσεις ανά ώρα και 

ανά μονάδα (εισόδου/ εξόδου). Να υπάρχει σχετική επίσημη αναφορά στα επίσημα τεχνικά 

φυλλάδια του κατασκευαστή. 

Οι μπάρες του συστήματος θα πρέπει να είναι πολύ εντατικής χρήσης, κατάλληλες για 

σταθμούς αυτοκινήτων με πολύ υψηλή ταχύτητα λειτουργίας (≤1,0 δευτερόλεπτο). 

Το έργο θα παραδοθεί «με το κλειδί στο χέρι» και ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

περιλάβει στην προσφορά του όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις του εξοπλισμού και 

διασυνδέσεις αυτού και τελικά την εκπαίδευση του προσωπικού και την παράδοση του 

συστήματος σε λειτουργία.  

Οι απαραίτητες καλωδιώσεις για την διασύνδεση των μονάδων του συστήματος καθώς 

και κάθε είδους κατασκευές και χωματουργικές εργασίες που θα απαιτηθούν δεν αποτελούν 

αντικείμενο του έργου και θα υλοποιηθούν με ευθύνη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων με τις γραπτές οδηγίες του υποψηφίου ανάδοχου. 

 

Χρόνος Παράδοσης Έργου 
Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο και σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία το αργότερο εντός τριών (3) ημερολογιακών μηνών από την 

κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο. 

 

Υποδομές Συστήματος 
Στο αντικείμενο και στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται: 

• Η στήριξη όλων των μηχανημάτων σε βάσεις που θα έχουν κατασκευαστεί βάσει των 

προδιαγραφών που θα υποδειχθούν από την ανάδοχο εταιρεία. 

• Οι συνδέσεις όλων των καλωδίων που θα έχουν προ-εγκατασταθεί σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της αναδόχου εταιρείας, βάσει των προδιαγραφών και 

• Η δοκιμή και λειτουργία του συστήματος. 

 

Στο αντικείμενο και στον προϋπολογισμό του έργου ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι υποδομές που 

θα πρέπει να δημιουργηθούν για την φιλοξενία του νέου συστήματος, ήτοι: 

 

1) Η διαμόρφωση του χώρου εισόδου και εξόδων για τη φιλοξενία των νέων μονάδων εισόδου 

/ εξόδου πελατών, των μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας και του αυτόματου ταμείου. Η 

διαμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία νησίδας, τσιμεντένιων βάθρων 

τοποθέτησης των διαφόρων μονάδων σύμφωνα με τις υποδείξεις του ανάδοχου. 

2) Όλες οι βάσεις στήριξης των μηχανημάτων που αποτελούν τον εξοπλισμό του συστήματος. 

3) Όλη η καλωδίωση(υλικά και εργασία). 

4) Τροφοδοσία ρεύματος σε όλες τις μονάδες του συστήματος. 

5) Το σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (online UPS) μέσω του οποίου 

πρέπει υποχρεωτικά να τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια όλες οι μονάδες του 

συστήματος. 

6) Ενεργά και παθητικά στοιχεία του δικτύου Ethernet. 

7) Η διάθεση κατάλληλης διασύνδεσης με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ισχύος και δεδομένων 

στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού. 

8) Η δημιουργία εγκοπών και ξαναγεμίσματος των εγκοπών του μαγνητικού βρόχου. 

9) Οι στύλοι ανάρτησης εξωτερικών πινακίδων. 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Κέρκυρα,   28-7-2021 

ΗΣυντάξας 
 
 

 
 

Σακουφάκη Ιωάννα 
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Κέρκυρα,     30-7-2021 

Ο  Προϊστάμενος  
 
 

 
 

Θωμάς Μπατσούλης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κέρκυρα,  30 -7-2021 

Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Τ.Υ. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων  

 
 

Μαρία Καλογιάννη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 
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ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΧΡΗΣΗ: 

K.A.: 

K.A.: 

 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»  

 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

 

74.400 € (χωρίς 24% ΦΠΑ) 

2021 

64.7134.001  

64.7135.010 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδας των εργασιών που 

είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα 

λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στην Πρόσκληση /Διακήρυξη. 

 
 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδας των 

εργασιών που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως 

προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στην Πρόσκληση /Διακήρυξη. 
 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 
περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που 
περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που 
είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και 
την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα 
κάτωθι: 
 
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ, πλην του Φ.Π.Α., δικαιώματα για 
προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπου 
ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά 
την εκτέλεση του έργου. 
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για 
Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, 
δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του 
έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης 
για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους 
υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη 
εξοπλισμού του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να 
ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 
του μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 
3092/54 πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. 
έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που 
αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) 
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περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ 
του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 
Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79). 

1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και 
βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων 
φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας 
μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων μέχρι και την πλήρη 
ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά τους πληρώνεται 
ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. Ομοίως, οι δαπάνες 
για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες 
μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων 
ορυγμάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη 
των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρέσιμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε 
είδους προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή 
όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των 
συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή 
αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου. 

1.1.4 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, 
μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι 
άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του 
έργου. 

1.1.5 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή 
άλλου εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων)που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή 
του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 
συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση 
λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου 
επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, 
η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των 
εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα 
βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε 
χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση 
βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.6 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού 
και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.1.7 Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε 
τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.8 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης 
κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την 
κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα 
οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

1.1.9 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία 
προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  

1.1.10 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 
1.2 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 
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2.  ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  Η/Υ Κεντρικού συστήματος και Χειροκίνητου Ταμείου Εξοπλισμός & 
Λογισμικό 

 
Εξοπλισμός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου 
 
Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης του Συστήματος Στάθμευσης αποτελείται από έναν εξυπηρετητή 
εφαρμογών, στον οποίο θα είναι εγκατεστημένα τα ακόλουθα: 
 
1. Το λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή (Windows, Linux ή οτιδήποτε άλλο ορίζει ο κατασκευαστής 

του συστήματος). 
2. Η βάση δεδομένων του συστήματος διαχείρισης στάθμευσης, στην οποία θα αποθηκεύονται όλες οι 

πληροφορίες του συστήματος. 
3. Οι εφαρμογές (applications) από τις οποίες αποτελείται το σύστημα διαχείρισης της στάθμευσης, 

μαζί με τα διάφορα υποσυστήματα του. 
 
Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης του Συστήματος Στάθμευσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο μέσω 
δικτύου TCP/IP με όλες τις απαραίτητες συσκευές της εγκατάστασης, όπως το χειροκίνητο ταμείο, οι 
αυτόματοι σταθμοί πληρωμών, οι μονάδες εισόδου και εξόδου, ο σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων κ.λ.π.  
 
Το σύστημα θα πρέπει να εμπεριέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και λογισμικό εφαρμογών, ώστε να 
γίνεται αποτελεσματικά ο έλεγχος και η διαχείριση όλων των συσκευών του συστήματος στάθμευσης. Το 
λογισμικό επικοινωνίας με τον χρήστη στο χειροκίνητο ταμείο και στο κεντρικό σύστημα ελέγχου θα 
πρέπει να είναι στην Αγγλική ή/και στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης του Συστήματος Στάθμευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τον παρακάτω 
εξοπλισμό: 
1. Κεντρικό Η/Υ με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• Σύγχρονο Η/Υ με Intel επεξεργαστή και επαρκή μνήμη 
• Σκληρό δίσκο τοπικής εγγραφής των δεδομένων 
• Κάρτα δικτύου Ethernet LAN 10/100 MBit 
• Κατάλληλο εξωτερικό USB Drive για τη δημιουργία και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας των 

δεδομένων του συστήματος. 
• Έγχρωμη οθόνη >19” LCD τύπου LED,  
• Πληκτρολόγιο και Mouse. 
2. Εκτυπωτής αναφορών Laser A4, για την εκτύπωση των αναφορών του συστήματος.  
Στο Κεντρικό Σύστημα θα πρέπει να υπάρχουν εγκατεστημένα τα ακόλουθα: 
1. Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή. 
2. Βάση δεδομένων συστήματος διαχείρισης της στάθμευσης. 
3. Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα λειτουργικά 

μέρη: 
a. Κεντρική Εφαρμογή, μέσω της οποίας θα γίνονται τα ακόλουθα: 

i. Έλεγχος και διαχείριση των περιφερειακών μονάδων του συστήματος (μονάδες 
εισόδου / εξόδου, αυτόματοι σταθμοί πληρωμών, χειροκίνητο ταμείο, μονάδα 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, κ.ά.) 

ii. Έλεγχος και διαχείριση της χωρητικότητας του σταθμού συνολικά και ανά περιοχή 
ελέγχου. 

iii. Παρακολούθηση των κινήσεων των διαβατικών πελατών. 
iv. Παρακολούθησης των κινήσεων των μόνιμων πελατών. 
v. Δημιουργία και εκτύπωση πολλαπλών αναφορών και στατιστικών στοιχείων που 

αφορούν τη λειτουργία, τις κινήσεις και τα οικονομικά στοιχεία του σταθμού. 
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vi. Διαχείριση και εκτύπωση αναφορών λειτουργίας των αυτόματων σταθμών πληρωμών. 
vii. Παραμετροποίηση του συστήματος και ορισμού των τιμοκαταλόγων χρέωσης. 

viii. Δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης του διαχειριστή από τον προμηθευτή. 
ix. Πλήρη υποστήριξη των λειτουργιών των περιφερειακών συσκευών. 

 
b. Υποσύστημα διαχείρισης των καρτών των μονίμων πελατών, μέσω του οποίου θα μπορεί ο 

διαχειριστής του σταθμού να ορίσει μία νέα κάρτα και να τη συσχετίσει με τον κάτοχό της, να 
δημιουργήσει τον αντίστοιχο «λογαριασμό πίστωσης» στο σύστημα για τη φόρτιση της 
κάρτας, ενώ παράλληλα θα μπορεί να παρακολουθεί τα οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται 
με την κάρτα αυτή. 

Το Κεντρικό Σύστημα θα πρέπει γενικά να διαθέτει τις κάτωθι δυνατότητες: 
• Λειτουργία σε γραφικό περιβάλλον εργασίας και εφαρμογές διαχείρισης σε GUI User interface. 
• Λειτουργία μέσω δικτύων με Standard network protocol, (TCP/IP, FTP) 
• Κεντρική διαχείριση όλων των μονάδων του συστήματος (Μονάδες εισόδου/εξόδου, Αυτόματοι 

Σταθμοί Πληρωμών, κ.ά.) ανεξάρτητα από τη θέσης τους. 
• Ισχυρό σύστημα διαχείρισης των χρηστών και των δικαιωμάτων τους. 
• Ισχυρό και παραμετρικό σύστημα διαμόρφωσης της τιμολογιακής πολιτικής του σταθμού. 
• Να υποστηρίζει λειτουργία αποτροπής επανα-εισόδου στο σταθμό. Με το σύστημα αυτό το σύστημα 

αναγνωρίζει, μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων, εάν το όχημα που προσπαθεί 
να εισέλθει στον σταθμό έχει εξέλθει το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα διαστήματα 
ελέγχου και ισχύος της προσπάθειας επανα-εισόδου θα είναι οριζόμενα. Στόχος είναι η αποτροπή της 
χρήσης του χρόνου χάριτος, που ισχύει στον σταθμό, για δωρεάν στάθμευση με συνεχείς εισόδους και 
εξόδους. Στην περίπτωση εντοπισμού προσπάθειας επανα-εισόδου ο Πελάτης θα χρεώνεται από το 
πρώτο λεπτό. 

 
Λειτουργίες Χειροκίνητου Ταμείου 
 
Οι λειτουργίες του χειροκίνητου ταμείου, θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ακολουθούν. Το λογισμικό του χειροκίνητου ταμείου μπορεί να λειτουργεί σε 
ξεχωριστό υπολογιστή ή να είναι ενσωματωμένο στον Κεντρικό Η/Υ του συστήματος, εφόσον αυτός 
μπορεί να υποστηρίξει και τις δύο (2) λειτουργίες. 
 
Το Χειροκίνητο Ταμείο του Σταθμού Στάθμευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
 

 Η/Υ Χειροκίνητου Ταμείου, ή ενσωματωμένο στον κεντρικό Η/Υ 
 

 Εκτυπωτή Αποδείξεων και Εισιτηρίων Barcode, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
I. Τεχνολογία εκτύπωσης: Θερμική, γραμμής 

II. Μέγιστο μέγεθος ρολού χαρτιού: 79,5mm +/-0,5mm πλάτος X 83mm ύψος 
III. Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης: 150mm/sec 
IV. Ο εκτυπωτής αυτός θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την έκδοση εισιτηρίων σε περιπτώσεις όπως 

απώλειας εισιτηρίου. 
 

 Μεταλλικό Συρτάρι Χρημάτων (Ασφαλείας με κλειδαριά).  
 

 Μονάδα Ανάγνωσης Εισιτηρίων Barcode, που θα χρησιμοποιείται για την ανάγνωση των 
εισιτηρίων για τις χειροκίνητες πληρωμές στο κεντρικό ταμείο. 

 

 Κεντρική μονάδα ενδο-επικοινωνίας, τεχνολογίας IP, για την ενδοεπικοινωνία των μονάδων 
εισόδου/ εξόδου και των αυτόματων ταμείων του σταθμού. 

 Αναγνώστη Καρτών Εγγύτητας RFID, που θα χρησιμοποιείται για την ανάγνωση των καρτών 
εγγύτητας των μονίμων πελατών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση σχετικών συναλλαγών, 
όπως για παράδειγμα η πληρωμή για την δημιουργία «πίστωσης» στην κάρτα του μόνιμου 
πελάτη. 
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 Στο Χειροκίνητο Ταμείο του Σταθμού Στάθμευσης θα πρέπει να εκτελούνται τα ακόλουθα: 
 

i. Έλεγχος και διαχείριση των περιφερειακών μονάδων του συστήματος (μονάδες 
εισόδου / εξόδου, αυτόματοι σταθμοί πληρωμών, χειροκίνητο ταμείο, μονάδα 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων κ.ά.) 

ii. Έλεγχος της διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης 
iii. Παραμετροποίηση του συστήματος και ορισμού των τιμοκαταλόγων χρέωσης. 
iv. Υπολογισμός του αντιτίμου στάθμευσης για κάθε πελάτη 
v. Υπολογισμός των εκπτώσεων για κάθε πελάτη 

vi. Διεξαγωγή της πληρωμής από τον πελάτη 
vii. Εκτύπωση των αποδείξεων πληρωμής 

viii. Διαχείριση των εισιτηρίων των διαβατικών πελατών. 
ix. Διαχείριση των καρτών των μονίμων πελατών  
x. Παροχή πληροφοριών για μία κάρτα ή ένα εισιτήριο διαβατικού πελάτη 

xi. Μπλοκάρισμα ή ξεμπλοκάρισμα μίας κάρτας μόνιμου πελάτη 
xii. Δημιουργία group πελατών 

xiii. Επέκταση της χρονικής ισχύος ενός εισιτηρίου 
 

 Λογισμικό Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Χώρων Στάθμευσης 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά  
 
Το λογισμικό του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Χώρων Στάθμευσης θα πρέπει να είναι σύγχρονο και 
να επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση μέσω του τοπικού δικτύου LAN, να 
εκτελούν τις εργασίες που τους επιτρέπονται, όπως: ανάγνωση στατιστικών στοιχείων, alarms (π.χ. 
σηκωμένη μπάρα για πολλή ώρα, κ.ά.). Επίσης, οποιαδήποτε αναβάθμιση του συστήματος θα πρέπει να 
γίνεται μόνο στον “server” του Κεντρικού Συστήματος και αυτόματα να γίνεται διαθέσιμη σε όλους τους 
συνδεδεμένους υπολογιστές ή υπο-μονάδες του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται για 
τον φορέα διαχείρισης, χαμηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα αποκατάστασης των βλαβών. 
 
Διαχείριση Χρηστών 
 
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης των χρηστών του συστήματος (User Management), οπότε 
σε κάθε χειριστή θα αποδίδεται ένας αριθμός χρήστη, συνθηματικό (password) και ένα προφίλ 
εξουσιοδοτήσεων. Ο χειριστής θα συνδέεται στο σύστημα με τον κωδικό και το συνθηματικό του και θα 
μπορεί να κάνει χρήση μόνο των εργασιών που του έχουν ανατεθεί μέσω του προφίλ εξουσιοδοτήσεων. 
Το κάθε προφίλ θα δημιουργείται από συνδυασμό των λειτουργιών που ενδιαφέρουν τον συγκεκριμένο 
χειριστή. Πολλοί χειριστές θα μπορούν να αποτελούν μία ομάδα χρηστών (group). 
 
Αρχείο Ενεργειών Χρηστών - UserAudit 
 
Το σύστημα θα πρέπει να καταγράφει συνεχώς όλες τις κινήσεις που γίνονται, είτε αφορούν κάποιο 
χρήστη, είτε κάποια εφαρμογή (user logandapplicationactivity). Μέσω αυτού του υποσυστήματος θα 
προκύπτει η σχετική αναφορά. Από αυτή μπορεί κάποιος να δει πότε συνδέθηκε ο χειριστής, τι έκανε και 
σε τι χρόνο.  
Μεταξύ των ενεργειών που καταγράφονται είναι : 
• Αλλαγές σε αρχεία βασικών στοιχείων.  
• Έναρξη ελέγχου σε συγκεκριμένη συσκευή του συστήματος.  
• Διαχείριση συναγερμών. 
• Είσοδος/ έξοδος (log-in και log-out) του χειριστή στο σύστημα. 
 
Έλεγχος Συσκευών - DeviceControl 
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Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την επίβλεψη και τον έλεγχο των μονάδων του συστήματος σε 
πραγματικό χρόνο (online) που μπορεί να είναι: 
• Μονάδες εισόδου  
• Μονάδες εξόδου  
• Αυτόματα ταμεία, 
• Χειροκίνητα ταμεία ή άλλα σημεία πώλησης  
 
Οι εντολές ελέγχου να αφορούν συγκεκριμένες συσκευές και μετά το τέλος του ελέγχου το σχετικό 
μήνυμα που προκύπτει θα πρέπει να καταγράφεται. Παραδείγματα τέτοιων ελέγχων είναι: 
• Στις μονάδες Εισόδου / Εξόδου ελέγχονται λειτουργίες όπως το άνοιγμα, το κλείσιμο, το κλείδωμα, το 

ξεκλείδωμα κλπ. 
• Πληροφορίες για τη κατάσταση των μονάδων του συστήματος,  
• Πληροφορίες για τα χρήματα που υπάρχουν στα αυτόματα ταμεία. 
• Έναρξη ή τερματισμός λειτουργίας κάποιας συσκευής. 
 
Εφαρμογή Διαχείρισης Πόρων Συστήματος - SystemMonitor 
 
Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να επιβλέπεται συνεχώς. Τυχόν προβλήματα θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται αμέσως και να παράγονται ειδοποιήσεις με μορφή συναγερμού. Έτσι θα αποτρέπονται 
βλάβες του συστήματος και βελτιώνεται η διαθεσιμότητά του.  
 
Τιμολόγηση Πελατών 
 
Η τιμολόγηση των πελατών θα πρέπει να γίνεται με βάση το χρόνο παραμονής τους στο σταθμό. Οι 
χρεώσεις θα πρέπει να καθορίζονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό των πακέτων χρεώσεων στο 
σύστημα και θα πρέπει να μπορεί να οριστεί διαφορετική τιμολόγηση ανάλογα με την ώρα και την ημέρα 
της εβδομάδας, ειδικές συμφωνίες, εκπτωτικές πολιτικές, κ.λ.π. Ο διαχειριστής του σταθμού θα πρέπει να 
μπορεί να εισάγει απεριόριστους τιμοκαταλόγους, με αυτόματη  ενεργοποίηση από το σύστημα, 
σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα ενεργοποίησης αυτών, που έχει εισάγει στο σύστημα ο 
διαχειριστής. 
 
 Διαχείριση Τιμοκαταλόγων Χρέωσης Στάθμευσης 
 
Με αυτό το σύστημα, ο χειριστής θα πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται πολλούς τιμοκαταλόγους 
ανεξάρτητα. Θα πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω λειτουργίες: 
• Τιμοκατάλογοι ανά ώρα στάθμευσης ή χρονικές ζώνες ισχύος τιμοκαταλόγων. 
• Προγραμματισμός περιόδων χρέωσης σε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 
• Γραφικός σχεδιασμός των εβδομαδιαίων προγραμμάτων. 
• Συνδυασμός εβδομαδιαίων προγραμμάτων σε εβδομαδιαία προφίλ. 
• Διαχείριση σταθερών τιμών, μέγιστων χρεώσεων πρώτης ημέρας, δεύτερης κ.τλ., ή και περιόδου εντός 

ημέρας (πρωινή, απογευματινή, βραδινή) ή άλλη ζώνη χρέωσης. 
• Τιμοκατάλογοι για αργίες και ειδικές ημέρες. 
• Εύχρηστη διαχείριση περιόδου χάριτος μεταξύ των βημάτων χρέωσης του τιμοκαταλόγου. 
• Διαφορετικοί τύποι εισιτηρίων θα μπορούν να ακολουθούν διαφορετικά βήματα χρέωσης του 

τιμοκαταλόγου ανάλογα με τις επιθυμίες του Διαχειριστή του Σταθμού αυτοκινήτων. 
• Στο σύστημα θα οριστεί ο τιμοκατάλογος λειτουργίας του Σταθμού αρχικά και στην συνέχεια θα 

λειτουργεί αυτόματα χωρίς την δυνατότητα αλλαγής τιμών από τον ταμεία.  
• Ο τιμοκατάλογος θα μπορεί να υποστηρίζει κάθε δυνατή διαμόρφωση τιμών τόσο ανά ώρα της 

ημέρας (με μέγιστη ημερήσια χρέωση) όσο και για ειδικές συμφωνίες με μόνιμους πελάτες. 
• Για τους επισκέπτες θα δίνεται σύντομος δωρεάν χρόνος (π.χ. 20’). Μετά την έλευση του δωρεάν 

χρόνου θα απαιτείται πληρωμή.  
• Δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένου και οριζόμενου χρόνου ‘χάριτος’ για την έγκαιρη έξοδο του 

οχήματος. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάτοχος του αντίστοιχου εισιτηρίου θα πρέπει να καλείται να 
καταβάλει την επιπλέον αμοιβή η οποία θα πρέπει επίσης να μπορεί να οριστεί στο σύστημα 
παραμετρικά. 
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Ηλεκτρονικό Βιβλίο Στάθμευσης 
 
Το προσφερόμενο από τον Ανάδοχο σύστημα θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο και να ανταποκρίνεται 
πλήρως στις απαιτήσεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων όσον αφορά τους Σταθμούς Αυτοκινήτων 
όπως αυτές αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1166/02, στην νεότερη ΠΟΛ 1083/2003 και στην πιο πρόσφατη ΠΟΛ 
1023 με θέμα την «Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 
4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 
4223/2013 (ΦΕΚ 287Α΄)»  και του Κ.Β.Σ. Το σύστημα που θα προσφέρει ο Ανάδοχος, επί ποινή απόρριψης, 
θα πρέπει να είναι  πλήρως εναρμονισμένο με το τρέχον φορολογικό καθεστώς παρέχοντας την 
δυνατότητα τήρησης του βιβλίου στάθμευσης ηλεκτρονικά σε αρχείο. 
 
Αρχείο Καταγραφής Συμβάντων 
 
Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί συνεχώς να προβάλει τα συμβάντα που προκύπτουν και τις πληροφορίες 
τους. Έτσι θα πρέπει να επιτρέπεται το φιλτράρισμα των δεδομένων με βάση το εισιτήριο και το είδος της 
συσκευής. Τελικά θα πρέπει να παράγεται: 
• Παρουσίαση στην οθόνη των στοιχείων συμβάντων βάσει των παρεχόμενων φίλτρων επιλογής. 
• Εκτύπωση του συμβάντος   
Οι πληροφορίες των συμβάντων που θα παρουσιάζονται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον: 
• Ημερομηνία και ώρα 
• Ο υπολογιστής στον οποίο ήρθε η ειδοποίηση για το συμβάν  
• Η συσκευή στην οποία συνέβη το συμβάν  
• Το νούμερο του συμβάντος  
• Το κείμενο που το συνοδεύει 
 
Εκτυπώσεις – Στατιστικά Στοιχεία 
 
1. Οικονομικές Αναφορές 
 
Τα απαραίτητα στοιχεία για το λογιστήριο θα προκύπτουν από την συγκέντρωση όλων των αρχείων 
πωλήσεων. Αυτά μπορούν να προέρχονται από διάφορες συσκευές όπως αυτόματα και χειροκίνητα 
ταμεία, φορητά τερματικά, εξόδους, κ.λ.π.  
Η εκτύπωση που θα προκύπτει θα περιέχει τις πωλήσεις, το σχετικό ΦΠΑ,  από ποια συσκευή προέρχεται 
(Shift Settlement) καθώς και το συνολικό τζίρο όλων των συσκευών (σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία 
και ετήσια βάση).  
Η σημαντική πληροφορία θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της εκτύπωσης εκκαθάρισης (Settlement 
print out) και να ακολουθούν οι ποσότητες πώλησης και ο τρόπος πληρωμής. 
 
2. Αναφορές Συστήματος Διαχείρισης - Reports 
 
Με αυτό το υποσύστημα θα πρέπει να παράγονται αναφορές με τη μορφή πινάκων και γραφημάτων. Η 
λειτουργικότητά του θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορές όπως: 
• Πληρότητα του κάθε σταθμού  
• Χρόνους παραμονής 
• Τζίρος/ Κίνηση 
• Σύνολο τζίρου κινήσεων  
• Σύνολο συμβάντων  
• Ημερολόγιο συμβάντων  
• Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο αποδείξεων 
Τονίζεται πως επί ποινή απόρριψης θα πρέπει τουλάχιστον τα δεδομένα των στατιστικών στοιχείων να 
γίνονται εξαγωγή σε αρχείο (π.χ. όνομα_αρχείου.csv) για περαιτέρω επεξεργασία. 
 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου 6.000,00 € ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  
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ΑΡΘΡΟ 2ο:  Αυτόματο Ταμείο 
 
Ζητείται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Αυτόματου Σταθμού Πληρωμών για τις ανάγκες της 
λειτουργίας του συστήματος. Επίσης, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης περισσότερων 
μονάδων αυτόματων σταθμών πληρωμών. Στους αυτόματους σταθμούς θα γίνεται η πληρωμή του 
αντιτίμου της στάθμευσης πριν από την έξοδο των Πελατών οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τον δωρεάν χρόνο 
παραμονής.  
 
Τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε Αυτόματου Σταθμού Πληρωμών είναι τα ακόλουθα: 
1. Ενσωματωμένος βιομηχανικός Η/Υ, με ρολόι πραγματικού χρόνου, αποθηκευτικό μέσο δεδομένων, 

έξοδο για οθόνη, ψηφιακές εισόδους και εξόδους για έλεγχο εξωτερικών μονάδων, αυτόνομη 
λειτουργία σε περίπτωση πτώσης της τάσης του δικτύου, συνεχή (on-line) επικοινωνία με τον κεντρικό 
Η/Υ του συστήματος και κάρτα δικτύου Ethernet LAN 10/100 MBit. 

2. Μία (1) μονάδα ανάγνωσης εισιτηρίων barcode 2D διαβατικών πελατών. 
3. Έναν (1) αναγνώστη τεχνολογίας RFID για την ανάγνωση των καρτών των μόνιμων πελατών. 
4. Το αυτόματο ταμείο θα πρέπει να διαθέτει μεγάλη, ευκρινή, έγχρωμη οθόνη με κομβία χειρισμού, με 

μέγεθος τουλάχιστον 12”, οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης και με ανάλυση τουλάχιστον 1024 x 768 
pixels, στην οποία θα εμφανίζονται διάφορες πληροφορίες (π.χ. το ποσό προς πληρωμή, οδηγίες 
χρήσης ή και μηνύματα). Θα πρέπει ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει την γλώσσα που παρουσιάζονται 
τα μηνύματα οδηγιών στην οθόνη (Ελληνικά και Αγγλικά). 

5. Μονάδα διαχείρισης και ανακύκλωσης κερμάτων (coinvalidatoranddispenser) για την είσπραξη 
πληρωμής σε κέρματα και για την επιστροφή ρέστων σε κέρματα, με έλεγχο γνησιότητας των 
κερμάτων. Η μονάδα διαχείρισης κερμάτων θα πρέπει να δέχεται κέρματα τουλάχιστον έξι (6) 
υποδιαιρέσεων ενός νομίσματος (π.χ. του Ευρώ) σε ειδικές για το σκοπό αυτό θήκες (coinstores), με 
χωρητικότητα ανάλογη του πάχους κάθε κέρματος. Η μονάδα διαχείρισης κερμάτων θα πρέπει να 
δέχεται κέρματα με ταχύτητα μέχρι και 3 κέρματα ανά δευτερόλεπτο και να αποδίδει ρέστα με 
ταχύτητα μέχρι και 6 κέρματα ανά δευτερόλεπτο. 

6. Πρόσθετες αποθήκες κερμάτων για ρέστα (coin Hoppers). Δύο (2) επιπλέον αποθήκες νομισμάτων 
για την επέκταση της δυνατότητας χορήγησης κερμάτων για ρέστα, δύο διαφορετικών κερμάτων, 
χωρητικότητας τουλάχιστον 2.500 κερμάτων η κάθε μία. 

7. Μονάδα υποδοχής και επικύρωσης χαρτονομισμάτων (bank not evalidator), για την είσπραξη 
πληρωμής σε χαρτονομίσματα με έλεγχο της γνησιότητάς τους. Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να 
αναγνωρίσει και να δεχθεί όλα τα χαρτονομίσματα, ανεξάρτητα από την όψη και την φορά που θα 
εισαχθούν στη μονάδα. Ο ορισμός των προς διαχείριση χαρτονομισμάτων θα πρέπει να γίνεται μέσω 
του λογισμικού του συστήματος (π.χ. θα μπορούν να γίνονται δεκτά μόνο τα χαρτονομίσματα των 5€, 
10€ και 20€). Η χωρητικότητα της μονάδας πρέπει να είναι τουλάχιστον τριακόσια (300) 
χαρτονομίσματα του Ευρώ. 

8. Μονάδα διανομής χαρτονομισμάτων (bank note dispenser), για την απόδοση ρέστων σε μορφή 
χαρτονομίσματος. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τη δυνατότητα υποδοχής και 
διαχείρισης δύο τύπων (2) χαρτονομισμάτων του Ευρώ. Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 
δύο (2) κασέτες χαρτονομισμάτων για ρέστα σε χαρτονομίσματα που θα οριστούν (π.χ. 5€, 10€) 
χωρητικότητας τουλάχιστον 1.500 & 1.000 χαρτονομισμάτων αντιστοίχως για την κάθε ονομαστική 
αξία. 

9. Εκτυπωτή αποδείξεων για την εκτύπωση των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών. 
10. Υποσύστημα πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Το υποσύστημα θα τεθεί σε λειτουργία 

εφόσον ο φορέας προχωρήσει σε συνεργασία με εταιρεία εκκαθάρισης των συναλλαγών. Στην 
περίπτωση αυτή ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει σε συνεργασία με τον φορέα και την εταιρεία 
εκκαθάρισης συναλλαγών αλλά και τον κατασκευαστή του συστήματος στάθμευσης να προχωρήσουν 
στην ανάπτυξη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του υποσυστήματος 
πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Η συσκευή ανάγνωσης καρτών θα δέχεται όλων των 
ειδών πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες που λειτουργούν με επαφή ή ανέπαφα (chip, chip&PIN, NFC, 
contactless). 

11. Ενσωματωμένη μονάδα δικτυακής (IP) ενδοεπικοινωνίας με πλήκτρο με το parking office του 
Σταθμού.  



55 
 

12. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτόματου σταθμού πληρωμών να ελέγχεται και σε περίπτωση 
παραβίασης της θύρας του να παράγεται σχετικός συναγερμός.  

13. Θα πρέπει η συσκευή να είναι κατάλληλη και για εξωτερική εγκατάσταση με το ερμάριο της να έχει 
βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ54. 

14. Θα πρέπει να διαθέτει συστήματα εξαερισμού, αποβολής της υγρασίας και θέρμανσης που 
ενεργοποιούνται αυτόματα από ειδικούς αισθητήρες. 

15. Η συσκευή και η ποσότητα των χρημάτων που βρίσκεται σε κάθε κουτί θα πρέπει να ελέγχεται ανά 
πάσα στιγμή μέσω του λογισμικού από το κέντρο ελέγχου. 

16. Πρέπει να ενσωματώνει λειτουργία ανανέωσης του χρόνου ισχύος της κάρτας μονίμου με πληρωμή 
του αντίτιμου.  

17. Η συσκευή θα πρέπει να παράγει αυτόματα μια σειρά από μηνύματα στο κέντρο ελέγχου σε 
περίπτωση βλάβης ή παραβίασης. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνει αυτόματα το κέντρο ελέγχου σε 
περίπτωση που πέσει κάτω από το όριο ασφαλείας κάποιο κέρμα ή χαρτονόμισμα ή το χαρτί που 
χρησιμοποιείται για την έκδοση των αποδείξεων. 

 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου: 19.000,00 € ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο:  Υποσύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων Μόνο για την 
Είσοδο Οχημάτων 
 
Το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των πινακίδων κυκλοφορίας στην είσοδο του σταθμού έχει ως στόχο 
την αυτόματη (χωρίς την μεσολάβηση ανθρώπου) συμπλήρωση του ηλεκτρονικού βιβλίου στάθμευσης 
και την σύνδεση του αριθμού κυκλοφορίας των εισερχόμενων οχημάτων με τα εισιτήρια εισόδου.  
 
Το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής: 
• Τον εξοπλισμό και το λογισμικό του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης. 
• Τη μία (1) κάμερα ειδικών προδιαγραφών που θα τοποθετηθεί στην είσοδο του σταθμού. 
 
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχούς αναγνώρισης πινακίδων και να 
αναγνωρίζει όλες τις πινακίδες των αυτοκινήτων των χωρών μελών της Ε.Ε. Το σύστημα αναγνώρισης 
πινακίδων θα πρέπει να διαθέτει κάμερα με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Δικτυακή κάμερα με δυνατότητα αναγνώρισης πινακίδων σε απόσταση 3 – 12 μέτρα 
• Κατανάλωση ίση ή μικρότερη από 10 watts 
• Δυνατότητα ρύθμιση της εικόνας (εστίαση, zoom, φωτεινότητα, contrast, gain) 
• IR LED υπέρυθρους προβολείς με μήκος κύματος τα 850nm 
• Ερμάριο εξωτερικής τοποθέτησης, αντι-βανδαλιστικό με δείκτη προστασίας IP65 
• Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον από -25ο C έως +55ο C 
• EthernetPort 10/100  
 
Γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης Πινακίδων: 
• Αναγνώριση των Πινακίδων των οχημάτων εν κινήσει.  
• Εύκολη εγκατάσταση και παραμετροποίηση 
• Αναγνώριση των Ελληνικών Πινακίδων καθώς και αναγνώριση τουλάχιστον όλων  των  πινακίδων των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
• Προαιρετικά να είναι δυνατή και η λειτουργία αναγνώρισης επιτρεπτών και μη επιτρεπτών 

επισκεπτών (blacklist, whitelist), καθώς και απαγόρευσης πολλαπλών εισόδων στην ίδια χρονική 
περίοδο (multipleentriesblocking), έτσι ώστε να απαγορεύεται η εκ νέου είσοδος οχήματος σε 
περίπτωση που έχει εισέλθει/ εξέλθει πρόσφατα από τον σταθμό και εκμεταλλεύεται με τον τρόπο 
αυτό την περίοδο χάριτος (δωρεάν χρόνο παραμονής στον σταθμό). 

 
Τονίζεται πως επί ποινή απόρριψης το σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων (LPR) θα έχει πλήρως 
ενσωματωμένη λειτουργία με το κεντρικό σύστημα στάθμευσης. 
 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου 4.000,00 € ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  
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ΑΡΘΡΟ 4ο: Μονάδα Εισόδου Διαβατικών & Μονίμων Πελατών 

 
Κατά την είσοδό του και λίγο πριν φθάσει στη μονάδα εισόδου, το όχημα περνάει από επαγωγικό βρόχο, 
ο οποίος θα είναι τοποθετημένος μέσα στο έδαφος. Ο βρόχος αυτός ενεργοποιεί τη μονάδα εισόδου και 
το σύστημα αναγνώρισης του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, ώστε όταν στη συνέχεια ο οδηγός 
πατήσει το κουμπί, να εκδοθεί το σχετικό barcode εισιτήριο.  
 
Η ηλεκτρονική μονάδα της συσκευής θα πρέπει να δέχεται και να μεταβιβάζει πληροφορίες προς την 
κεντρική μονάδα και να εκτελεί εντολές που δέχεται απ’ αυτή σε πραγματικό χρόνο (on-line).  
 
Στην μπροστινή όψη της συσκευής θα πρέπει να υπάρχει μία (1) μονάδα έκδοσης εισιτηρίων, από την 
οποία θα εκδίδονται τα εισιτήρια για τους πελάτες και μία (1) οθόνη πληροφοριών για να μπορούν να 
εξυπηρετηθούν οι οδηγοί των αντίστοιχων εισερχομένων οχημάτων. Επίσης, η μονάδα εισόδου θα πρέπει 
να διαθέτει έναν (1) αναγνώστη καρτών proximity (RFID) για τη διέλευση των μόνιμων πελατών. 
 
Ακόμη, η μονάδα εισόδου θα πρέπει να διαθέτει δικτυακό (IP) σύστημα ενδοεπικοινωνίας, μέσω του 
οποίου ο χειριστής μπορεί να συνομιλήσει με τον πελάτη που έχει καλέσει το κέντρο ελέγχου για βοήθεια.  
 
Με την έκδοση του barcode εισιτηρίου ή την ανάγνωση της κάρτας RFID, θα δίνεται εντολή ανύψωσης της 
μπάρας εισόδου. Ένας δεύτερος βρόχος ακριβώς κάτω και μετά την μπάρα εξασφαλίζει ότι η μπάρα δεν 
θα κατέβει πριν την διέλευση του οχήματος, ενώ μέσω αυτού γίνεται και η καταμέτρηση των 
εισερχομένων οχημάτων.  
 
Σε κάθε εισιτήριο θα πρέπει να καταγράφονται τα ακόλουθα: 
• H σύντομη επωνυμία του σταθμού αυτοκινήτων 
• Σειριακός αριθμός παραγωγής εισιτηρίου 
• Η ημερομηνία και η ακριβής ώρα εισόδου του αυτοκινήτου (ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο)   
• Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος 
 
Κάθε μονάδα εισόδου θα πρέπει να διαθέτει: 
• Ερμάριο στεγανό, κατασκευασμένο από χάλυβα πάχους τουλάχιστον 2mm, βαμμένη με 

ηλεκτροστατική βαφή που δεν σκουριάζει, κατάλληλο για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους με 
ενσωματωμένο σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού με θερμοστάτη για έλεγχο της θερμοκρασίας και 
του εξαερισμού. 

• Πόρτα με κλειδαριά για εύκολη συντήρηση με ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό της μονάδας. 
• Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου με ψηφιακές εισόδους και εξόδους.  
• Έγχρωμη οθόνη απεικόνισης πληροφοριών LCD, μεγέθους τουλάχιστον 5’’ και ανάλυσης τουλάχιστον 

320x240px, στην οποία να μπορούν να απεικονίζονται ευκρινώς μηνύματα και γραφικά σύμβολα και 
απεικονίσεις για την οπτική καθοδήγηση του χρήστη.  

• Τα μηνύματα μπορούν να είναι στην Αγγλική ή/& στην Ελληνική γλώσσα. Τα μηνύματα να ορίζονται 
παραμετρικά και να μπορούν να τροποποιηθούν.  

• Σύνδεση δικτύου (ETHERNET LAN 10/100 MBit) με τον Κεντρικό Υπολογιστή. 
• Δικτυακό σύστημα ενδοεπικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου (parkingoffice). 
• Ενσωματωμένο διπλό ελεγκτή βρόχου οχημάτων για να ειδοποιήσει για την άφιξη του οχήματος και 

για το κλείσιμο της μπάρας. 
• Μονάδα έκδοσης εισιτηρίων τύπου barcode σε θερμικό χαρτί ρολό. 
• Μονάδα ανάγνωσης εισιτηρίων RFID των μονίμων πελατών. 
• Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος. Να δοθούν σχετικά στοιχεία. 
 

Τιμή ενός (1) τεμαχίου: 4.000,00 € ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Μονάδα Εξόδου Διαβατικών & Μονίμων Πελατών 
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Στις δύο (2) εξόδους από τον χώρο στάθμευσης μονίμων και διαβατικών πελατών θα πρέπει να 
τοποθετηθούν αντίστοιχες Μονάδες Εξόδου Μονίμων & Διαβατικών Πελατών, οι οποίες θα επικυρώνουν 
τα εισιτήρια ή τις κάρτες RFID των πελατών θα έχουν ενσωματωμένο δικτυακό (IP) σύστημα 
ενδοεπικοινωνίας με το αντίστοιχο του Κέντρου Ελέγχου και οθόνη πληροφοριών, σε περίπτωση που 
απαιτηθεί επικοινωνία του πελάτη με το κέντρο ελέγχου του σταθμού.   
 
Ως εκ τούτου, στην μπροστινή όψη κάθε μονάδας θα πρέπει να υπάρχει ένας (1) αναγνώστης γραμμωτού 
κώδικα 2D, κατάλληλος και για συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας, με ηχητική ένδειξη επιτυχούς ανάγνωσης 
καθώς και ένας (1) αναγνώστης καρτών τεχνολογίας RFID για την ανάγνωση των καρτών των μόνιμων 
πελατών.  
 
Η Μονάδα Εξόδου θα πρέπει να ελέγχει αν ο πελάτης έχει πληρώσει το αντίστοιχο τίμημα του χρόνου 
στάθμευσης και το αν η έξοδος γίνεται μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο μετά την πληρωμή. Σε αντίθετη 
περίπτωση, θα πρέπει να μην επιτρέπει το άνοιγμα της μπάρας εξόδου και θα πρέπει να ενημερώνει τον 
οδηγό ότι πρέπει να καταβάλει το επιπλέον ποσό.  
 
Η μονάδα εξόδου θα πρέπει να διαθέτει: 
• Ερμάριο στεγανό, κατασκευασμένο από χάλυβα πάχους τουλάχιστον 2mm βαμμένη με 

ηλεκτροστατική βαφή που δεν σκουριάζει, κατάλληλο για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους με 
ενσωματωμένο σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού με θερμοστάτη για έλεγχο της θερμοκρασίας και 
του εξαερισμού. 

• Πόρτα με κλειδαριά για εύκολη συντήρηση με ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό της μονάδας. 
• Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου με ψηφιακές εισόδους και εξόδους.  
• Έγχρωμη οθόνη απεικόνισης πληροφοριών LCD, μεγέθους τουλάχιστον 5’’ και ανάλυσης τουλάχιστον 

320x240px& φωτεινότητας τουλάχιστον 700cd/m2 στην οποία να μπορούν να απεικονίζονται ευκρινώς 
μηνύματα και γραφικά σύμβολα και απεικονίσεις για την οπτική καθοδήγηση του χρήστη.  

• Τα μηνύματα μπορούν να είναι στην Αγγλική ή/& στην Ελληνική γλώσσα. Τα μηνύματα να ορίζονται 
παραμετρικά και να μπορούν να τροποποιηθούν. 

• Σύνδεση δικτύου (ETHERNET LAN 10/100 MBit) με τον Κεντρικό Υπολογιστή. 
• Σύστημα δικτυακής ενδοεπικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου αντι-βανδαλιστικού σχεδιασμού. 
• Ενσωματωμένο διπλό ελεγκτή βρόχου οχημάτων για να ειδοποιήσει για την άφιξη του οχήματος και 

για το κλείσιμο της μπάρας. 
• Μία (1) μονάδα ανάγνωσης εισιτηρίων barcode 2D διαβατικών πελατών. 
• Έναν (1) αναγνώστη τεχνολογίας RFID για την ανάγνωση των καρτών των μόνιμων πελατών. 
• Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος. Να δοθούν σχετικά στοιχεία. 

 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου: 3.500,00 € ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Μπάρες Ελέγχου Εισόδου – Εξόδου Μονίμων & Διαβατικών Πελατών 

 
Προμήθεια και εγκατάσταση μπαρών για τον έλεγχο της εισόδου και της εξόδου από το χώρο στάθμευσης 
μονίμων και διαβατικών πελατών. Θα πρέπει να τοποθετηθούν τρεις (3) μπάρες για τον έλεγχο της 
εισόδου και των εξόδων από το χώρο στάθμευσης μονίμων και διαβατικών πελατών και να 
ενσωματωθούν στο προσφερόμενο σύστημα. Για τον σκοπό αυτό οι μπάρες θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το υπόλοιπο σύστημα. Να δοθεί σχετικό φυλλάδιο. 
 
Η εντολή για να ανυψωθεί η μπάρα θα πρέπει να μεταβιβάζεται από τις μονάδες εισόδου και εξόδου. Με 
το άνοιγμα, ο βραχίονας θα πρέπει να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση μέχρι να περάσει εντελώς το 
εισερχόμενο / εξερχόμενο όχημα και μόλις αυτό περάσει το δεύτερο επαγωγικό βρόχο, ο βραχίονας θα 
πρέπει να επανέρχεται σε οριζόντια θέση αυτόματα. Η μετακίνηση της δοκού στις τερματικές της θέσεις 
θα πρέπει να γίνεται με ομαλό τρόπο χωρίς δονήσεις και αναπηδήσεις. 
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Η κατασκευή της δοκού της μπάρας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην προκαλούνται βλάβες στα 
οχήματα σε περίπτωση αστοχίας υλικού. Για το λόγο αυτό η δοκός της μπάρας θα πρέπει να φέρει ειδικό 
προστατευτικό ελαστικό. Ακόμη, σε περίπτωση βλάβης της ηλεκτρονικής μονάδας της μπάρας, θα πρέπει 
αυτή να μπορεί να ελευθερωθεί χειροκίνητα, μέσω μηχανισμού που θα είναι τοποθετημένος εντός του 
ερμαρίου της μπάρας. 
 
Η μονάδα κάθε μπάρας θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά : 
• Ερμάριο μπάρας από χάλυβα πάχους τουλάχιστον 2,5mm, με προστασία κατά των βανδαλισμών, με 

δείκτη προστασίας IP54, με επικάλυψη χρώματος πούδρας (powdercoated). 
• Μοτέρ τριφασικό, με κιβώτιο ταχυτήτων για την ομαλή κίνηση της δοκού. 
• Ταχύτητα ανοίγματος του βραχίονα έως ένα (1) δευτερόλεπτο, ρυθμιζόμενη. 
• Εντατικής χρήσης 
• Διπλό ελεγκτή βρόχων για την ανίχνευση των οχημάτων 
• Ανίχνευση τέλους διαδρομής βραχίονα  
• Δυνατότητα αμφοτερόπλευρης τοποθέτησης του βραχίονα της μπάρας. 
• Βραχίονα μπάρας ορθογώνιας διατομής, από αλουμίνιο με πάχος τουλάχιστον 2mm, με ωφέλιμο 

μήκος δοκού τουλάχιστον 3 μέτρων, ώστε να καλύπτει πλήρως το άνοιγμα των λωρίδων εισόδου και 
εξόδου. Η κατασκευή του να είναι από αλουμίνιο, λευκού χρώματος, με κόκκινες ανακλαστικές 
λωρίδες και να φέρει προστατευτικό κάλυμμα από αφρώδες υλικό.  

• Προαιρετική δυνατότητα ανίχνευσης της αφαίρεσης του βραχίονα της μπάρας (boommissing). 
• Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό έλεγχο των παραμέτρων λειτουργίας της και να δέχεται 

και να εκτελεί εντολές που μεταβιβάζονται από την κεντρική μονάδα ελέγχου και την συσκευή 
έκδοσης εισιτηρίων εισόδου. 
 

 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου:  1.750,00 € ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  Σύστημα Σήμανσης Πληρότητας Σταθμού 

 
Απαιτείται η προμήθεια και εγκατάστασης δύο (2) εξωτερικές πινακίδες σήμανσης των θέσεων 
στάθμευσης. Κάθε πινακίδα θα πρέπει να είναι τύπου LED και να είναι κατάλληλη για εξωτερική 
τοποθέτηση επί ιστού, σε εμφανές σημείο, πριν την είσοδο στον χώρο στάθμευσης διευκολύνοντας τους 
χρήστες/οδηγούς και παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την πληρότητα του σταθμού και τις διαθέσιμες 
θέσεις στάθμευσης. 
 
Θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου  

 Σύστημα τροφοδοσίας με προστασία από βραχυκύκλωμα & από υπέρταση 

 Πλαίσιο αλουμινίου με πάχος τουλάχιστον 1,5mm 

 Απεικόνιση αριθμού κενών θέσεων στάθμευσης. 

 Στατικό πεδίο με την ένδειξη “P”. 

 Οθόνη LED οκτώ (8) ψηφίων, μονοχρωματική, υψηλής φωτεινότητας, με κατ’ ελάχιστο ύψος ψηφίου 
140mm. 

 Επικοινωνία μέσω δικτύου Ethernet/RS-232. 

 Βραχίονα τοποθέτησης σε ιστό. 

 Δυνατότητα επιλογής χρώματος των ψηφίων της οθόνης (πράσινο / πορτοκαλί). 

 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου 1.500,00 € XΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο:   Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
 
Για τις ανάγκες λειτουργίας του χώρου στάθμευσης οχημάτων απαιτείται η προμήθεια και 

εγκατάσταση ενός (1) σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα αρχίζουν 
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και μπαίνουν στη ζωή μας, ένας σύγχρονος χώρος στάθμευσης οφείλει να προβλέπει τις ανάγκες των 
πελατών και να ανταποκρίνεται σ’ αυτές.  

Ο προδιαγραφόμενος σταθμός φόρτισης αποτελεί την ιδανική λύση για γρήγορη και ασφαλή 
λειτουργία φόρτισης των μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων. Ο σταθμός φόρτισης θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενσωματωμένος και ελεγχόμενος από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης στάθμευσης του χώρου 
με πληρωμές από το ταμείο του σταθμού, επεκτείνοντας το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών.  

Ο σταθμός θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με δύο (2) ρευματοδότες κατάλληλου τύπου που 
επιτρέπουν την ταυτόχρονη φόρτιση δύο (2) ηλεκτρικών οχημάτων. 

Ο σταθμός φόρτισης θα ελέγχεται μέσω ενός εξελιγμένου λογισμικού παρέχοντας λίστα 
πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση του φορτιστή. Μέσω του λογισμικού, η συσκευή θα πρέπει να 
μπορεί να ρυθμιστεί και να τροποποιηθούν οι παράμετροι λειτουργίας της. 

Η μονάδα φόρτισης θα διαθέτει επίσης δύο (2) αναγνώστες, έναν (1) τύπου barcode και έναν (1) 
αναγνώστη για κάρτες RFID (proximity), για την αναγνώριση του χρήστη. Αφού τοποθετηθεί το καλώδιο 
φόρτισης του οχήματος στην αντίστοιχη υποδοχή, θα ξενικά η φόρτιση των συσσωρευτών του οχήματος. 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα δεδομένα της φόρτισης θα μεταφέρονται στον κεντρικό 
διακομιστή στου συστήματος στάθμευσης και θα υπολογίζεται η χρέωση βάση του τιμοκαταλόγου του 
σταθμού. Η απαιτούμενη υποδομή για την παροχή ρεύματος στον σταθμό φόρτισης αποτελεί υποχρέωση 
του Δήμου Κέρκυρας. 
 
Ενδεικτικά, η μονάδα φόρτισης θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 Ερμάριο αλουμινίου με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP44, κατάλληλο για τοποθέτηση σε 
εξωτερικούς χώρους και σχεδιασμό που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του. 

 Να διαθέτει εφαρμογή διαχείρισης και σύνδεσης με το κεντρικό σύστημα του χώρου στάθμευσης 
παρέχοντας στον διαχειριστή επαρκής πληροφορίες για την κατάσταση φόρτισης, τον χρόνο χρήσης, 
παραμετροποίηση των λειτουργιών κλπ. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) τριφασικούς ρευματοδότες 400V/32A (22kW) 7pin σύμφωνα με το 
πρότυπο IEC 62196-2 type 2.Δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης τουλάχιστον δύο (2) οχημάτων.   

 Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου με σύνδεση TCP/IP. 

 Μετρητές ενέργειας για τον κάθε ρευματοδότη ξεχωριστά. 

 Έναν (1) αναγνώστη καρτών RFID (proximity) και έναν (1) αναγνώστη τύπου barcode. 
 

Τιμή ενός (1) τεμαχίου: 4.750,00 € ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης, Έξοδα, τοπική 
υποστήριξη για ένα έτος 

 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Εξοπλισμού  

 
Τα προσφερόμενα προϊόντα (Κεντρικός Η/Υ Ελέγχου Χώρων Στάθμευσης, Χειροκίνητο Ταμείο, Αυτόματο 
Ταμείο Λογισμικό Οικονομικών Στοιχείων, Μονάδες Εισόδου / Εξόδου, Μπάρες, Σύστημα Αυτόματης 
Αναγνώρισης Πινακίδων), θα πρέπει να πληροί τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά 
περιγράφονται στις παρούσες προδιαγραφές. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να καλύπτονται από Εγγύηση 
Καλής Λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.  

 
Οι απαιτούμενες βασικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού των χώρων στάθμευσης κατά 
την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας είναι:  
 

 Άμεση Τηλεφωνική Υποστήριξη (Hotline)  

 Tηλε-υποστήριξη (Tele-Support). Με την υπηρεσία αυτή οι τεχνικοί του τμήματος υποστήριξης θα 
συνδέονται μέσω τηλεφωνικής γραμμής με το σύστημα του Πελάτη για εντοπισμό – διάγνωση –
αποκατάσταση προβλημάτων εντός 2 εργάσιμων ωρών από την λήψη του αιτήματος.  
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 Δωρεάν επισκευή (ανταλλακτικά και εργασία) βλαβών που οφείλονται σε κατασκευαστική αστοχία 
υλικών. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε πιθανή βλάβη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ώρες από την λήψη 
του αιτήματος.  

 Εκδόσεις Συντήρησης του λογισμικού με πλήρεις οδηγίες και διαδικασίες εγκατάστασης και 
εκμετάλλευσης.  
 
 

Υπηρεσίες Υποστήριξης μετά την Εγγύηση  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το προτεινόμενο Συμβόλαιο Συντήρησης του Εξοπλισμού των Χώρων 
Στάθμευσης μετά την Εγγύηση, παρέχοντας τις ίδιες υπηρεσίες με αυτές κατά την διάρκεια Εγγύησης.  
 

 
Τεχνικά Εγχειρίδια  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει ένα αντίγραφο των τεχνικών εγχειριδίων του εξοπλισμού, με 
οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης. Τα τεχνικά εγχειρίδια θα πρέπει να είναι 
γραμμένα στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.  
 
 
Εκπαίδευση  
 
Η εκπαίδευση στην χρήση του εξοπλισμού, από τον προμηθευτή, θα αφορά στα αντικείμενα:  

 Το χειρισμό των συσκευών του συστήματος.  

 Το χειρισμό των εφαρμογών, επεξήγηση των λειτουργικών πλήκτρων και των χρησιμοποιούμενων 
διαδικασιών.  

 Επεξήγηση εννοιών και ειδικών όρων των υποσυστημάτων.  

 Υπόδειξη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της εργασίας για κάθε υποσύστημα.  

 Εξεύρεση λύσεων και απαντήσεων γύρω από τα πραγματικά, καθημερινά προβλήματα των χρηστών 
και την προσαρμογή τους στο νέο σύστημα.  

 Εκπαίδευση στις δυνατότητες παραμετροποίησης που διαθέτει το κάθε υποσύστημα και στους 
τρόπους με τους οποίους μπορεί ο χρήστης να τις εκμεταλλευτεί.  
 

 
Υποδομές Συστήματος 
 
Στο αντικείμενο και στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται: 
• Η στήριξη όλων των μηχανημάτων σε βάσεις που θα έχουν κατασκευαστεί βάσει των προδιαγραφών 

που θα υποδειχθούν από την ανάδοχο εταιρεία. 
• Οι συνδέσεις όλων των καλωδίων που θα έχουν προ-εγκατασταθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

αναδόχου εταιρείας, βάσει των προδιαγραφών και 
• Η δοκιμή και λειτουργία του συστήματος. 
 

 
Στο αντικείμενο και στον προϋπολογισμό του έργου ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι υποδομές που θα πρέπει να 
δημιουργηθούν για την φιλοξενία του νέου συστήματος, ήτοι: 
1) Η διαμόρφωση του χώρου εισόδου και εξόδων για τη φιλοξενία των νέων μονάδων εισόδου / εξόδου 

πελατών, των μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας και του αυτόματου ταμείου. Η διαμόρφωση μπορεί να 
περιλαμβάνει τη δημιουργία νησίδας, τσιμεντένιων βάθρων τοποθέτησης των διαφόρων μονάδων. 

2) Όλες οι βάσεις στήριξης των μηχανημάτων που αποτελούν τον εξοπλισμό του συστήματος. 
3) Όλη η καλωδίωση(υλικά και όδευση). 
4) Τροφοδοσία ρεύματος προ-καλωδιωμένη στις μπάρες και τους σταθμούς πληρωμών. 
5) Το σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (online UPS) μέσω του οποίου πρέπει 

υποχρεωτικά να τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια όλες οι μονάδες του συστήματος. 
6) Ενεργά και παθητικά στοιχεία του δικτύου Ethernet. 
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7) Η διάθεση κατάλληλης διασύνδεσης με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ισχύος και δεδομένων στα 
σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενεργών στοιχείων δικτύου. 

8) Η δημιουργία εγκοπών και ξαναγεμίσματος των εγκοπών του μαγνητικού βρόχου. 
9) Οι στύλοι ανάρτησης εξωτερικών πινακίδων. 

 
Τιμή κατ’ αποκοπή: 7.000,00€ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. Η/Υ Κεντρικού συστήματος  
και Χειροκίνητου Ταμείου  
Εξοπλισμός & Λογισμικό  

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 6.000,00 € 6.000,00 € 

2. Αυτόματο Ταμείο  ΤΕΜΑΧΙΑ 1 19.000,00 € 19.000,00 € 

3. Υποσύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης  
Πινακίδων Μόνο για την Είσοδο 
Οχημάτων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

4. Μονάδα Εισόδου Διαβατικών & 
Μονίμων Πελατών 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

5. Μονάδα Εξόδου Διαβατικών & 

Μονίμων Πελατών 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 3.500,00 € 7.000,00 € 

6. Μπάρες Ελέγχου Εισόδου – Εξόδου 
Μονίμων & Διαβατικών Πελατών 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3 1.750,00 € 5.250,00 € 

7. Σύστημα Σήμανσης Πληρότητας 
Σταθμού 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 1.500,00 € 3.000,00 € 

8. Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 4.750,00 € 4.750,00 € 

9. Υπηρεσίες Εγκατάστασης & 
Παραμετροποίησης, Έξοδα, τοπική 
υποστήριξη για ένα έτος 

ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

1 7.000,00 € 7.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ): 60.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 14.400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ): 74.400,00 € 

 

 

 

 
ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

ΕΡΓΟ: 
 
 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

K.A.: 
Κ.Α.: 

 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»  
 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 

74.400 € (χωρίς 24% ΦΠΑ) 
2021 

64.7134.001 
64.7135.010 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Κέρκυρα,   28-7-2021 

ΗΣυντάξας 

 

 

 

 

 

Σακουφάκη Ιωάννα 

Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Κέρκυρα,  30-7-2021 

Ο  Προϊστάμενος  

 

 

 

 

 

Θωμάς Μπατσούλης 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κέρκυρα,   30-7-2021 

Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων  

 

 

 

Μαρία Καλογιάννη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 
ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 
ΕΡΓΟ: 

 
 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ: 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

K.A.: 

Κ.Α.: 

 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»  
 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 

74.400 € (με 24% ΦΠΑ) 
2021 
64.7134.001 

64.7135.010 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του υφιστάμενου 

χώρου στάθμευσης του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, στην «Σπιανάδα» (Κάτω Πλατεία).  

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού 

συστήματος διαχείρισης με ηλεκτροκίνητες μπάρες πρόσβασης σε κάθε είσοδο και έξοδο, 

τερματικά εισόδου - εξόδου, αυτόματος σταθμός πληρωμής για την πληρωμή των υπηρεσιών 

στάθμευσης, καθώς και εξειδικευμένο λογισμικό μαζί με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό 

εξοπλισμό για την ορθολογικότερη διαχείρισή τους.  
Ο υπαίθριος, ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) στην «Σπιανάδα» 

(Κάτω Πλατεία) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, δημιουργήθηκε με σκοπό 

την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της πόλης σε χώρους στάθμευσης και για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Συνολικά, ο χώρος στάθμευσης διαθέτει περίπου 270 θέσεις 

στάθμευσης.  

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έχει θέσει ως στόχο την αναβάθμιση 

του χώρου στάθμευσης. Το παρόν έργο έχει ως στόχο την αντικατάσταση του παλαιού 

συστήματος διαχείρισης του χώρου στάθμευσης, με ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης 

χώρων στάθμευσης, που θα εξυπηρετεί τους πολίτες και θα δίνει την δυνατότητα 

αποτελεσματικής διαχείρισης του σταθμού από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων 

Νήσων.  

Ο ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 

περιλαμβάνει μία (1) είσοδο και δύο (2) εξόδους. Το πρώτο ζευγάρι εισόδου – εξόδου από 

το χώρο στάθμευσης οδηγεί στο χώρο στάθμευσης επί της οδού Αγωνιστών Πολυτεχνείου, 

ενώ η δεύτερη έξοδος οδηγεί επί της οδού Βίκτωρος Δουσμάνη. Προς το παρόν, η λειτουργία 

του χώρου αυτού θα παραμείνει η ίδια μετά την εγκατάσταση του νέου συστήματος. Οι 

προδιαγραφές για το νέο σύστημα αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
:  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις  διατάξεις:    

  Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης –   

        Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και  
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        πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα      

        Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

 Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης 

 

 

 

 Του  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την   

        αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και    

        Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

 Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή 

της Ελληνικής  

         Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων  

         πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

  Του Άρθρου  4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’) «Ρύθμιση 

ζητημάτων  

         κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».   

    Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών»,  

         άρθρα  63 & 66 

    Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών  

         Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 

318/1992 (Α’ 161) και   

         λοιπές ρυθμίσεις» 

   Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ» 

   Του Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών    

        (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 1334/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

 Tου Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας 

με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 

πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 

απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την 

επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4623/2019 

 του ν.4782/2021 (Α΄36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία» 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
:  ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ 

  «Τεύχη  Μελέτης»: Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε 

ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται 

ως κάτωθι:  

Η Περίληψη της Διακήρυξης,  

Η Διακήρυξη , 

Η τεχνική προσφορά του αναδόχου, 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου, 

Η υπ’ αριθμό 19/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 
Διαποντίων Νήσων, 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882
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ΑΡΘΡΟ 4
ο
:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%). 

Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το τρέχον έτος,  με κωδικό Κ.Α. 64.7134.001/6.000,00 € 

και κωδικό Κ.Α. 64.7135.010/68.400,00 € από  το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ¨ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ¨ Αριθμός αναφοράς της προμήθειας είναι(CPV) : 34926000-4 (Εξοπλισμός ελέγχου 

στάθμευσης αυτοκινήτων). 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
:  ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των 

προς προμήθεια ειδών,  για όσους συμμετέχοντες πληρούν τους όρους της παρούσας μελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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 Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

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

δημοσίων συμβάσεων. 

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

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

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
:  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.  και ανέρχεται στο ποσό 

των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 72 του 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του ν. 4782/2021. 

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 Διακήρυξης ,άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 

του ν. 4782/2021. 

 

 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του ν. 

4782/2021, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
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σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα 

προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

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. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του ν. 

4782/2021.. 

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

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 

αναδόχου. 

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

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της 

τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση 

παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων 

που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την 

περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται 

στο5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου 

εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της 

Διακήρυξης. 

Περίοδος της εγγυημένης λειτουργίας 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 

του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 

προβαίνει στην επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε  προσφερόμενου είδους 

παρουσιάσει προβλήματα κατασκευαστικής λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησής του, 

εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών το πολύ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και εγκαταστήσει το σύνολο των υλικών σε πλήρη 

λειτουργία εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) 

τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει 

εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας 

αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το 

οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό 

διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του 

αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα 

από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του ν. 4782/2021, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης 

παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 

την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού 

χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
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Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
:  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του ν. 4782/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 

του ως άνω νόμουόπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 105 του ν. 4782/2021. Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 

οποιονδήποτε ενδεικνυόμενο τρόπο  κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 105 

του ν. 4782/2021. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 

βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 

αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 105 του ν. 4782/2021. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση 

τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  

με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 105 του ν. 4782/2021. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους της Διακήρυξης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 

την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 

θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 

Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με 

βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 

εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του 

ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 105 του ν. 4782/2021και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
:  ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών. 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 

του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 102 του ν. 4782/2021, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
:       ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Τον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 

4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού. 
 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
:       ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και έκπτωση του. 
 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
:       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, 

τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από 

τους Διαγωνιζόμενους (Προσφέροντες) για τον σχεδιασμό και την σύνταξη των προσφορών 

τους.  

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης 

κατασκευής (όχι πέραν του έτους). 

Ο εξοπλισμός επί ποινή απόρριψης θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωσης συμμόρφωσης CE 

ή ισοδύναμο.  

Ο κατασκευαστής των βασικών μονάδων του εξοπλισμού (μονάδες εισόδου-εξόδου, 

χειροκίνητο ταμείο) και του λογισμικού του συστήματος αυτοματοποιημένης στάθμευσης να 

διαθέτει πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και όπου χρησιμοποιούνται οι όροι 

«απαίτηση – ΝΑΙ », «υποχρεωτικά», «με ποινή αποκλεισμού», «τουλάχιστον» θεωρούνται 

απαράβατοι και οποιαδήποτε απόκλιση καθιστά απορριπτέα την προσφορά. 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες. Γίνεται 

αποδεκτή μόνο θετική απόκλιση της αναφερόμενης τιμής. Απορρίπτονται προσφορές που 

παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση επί των ζητούμενων. Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, 

ο απαραίτητος εξοπλισμός των μηχανημάτων, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και 

προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι οι Διαγωνιζόμενοι παρατίθενται αναλυτικά στην 

παρούσα μελέτη, το Φύλλο Συμμόρφωσης και την Διακήρυξη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
:       ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ.  ή την  επίλυση των διαφορών μεταξύ Δήμου και προμηθευτή, 

πριν και μετά την  υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων  του Ν. 

4412/2016όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4782/2021. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση 

ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν 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 που εδρεύουν 

στην Κέρκυρα. 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Κέρκυρα,   28-7-2021 

Η Συντάξας 

 

 

 

 

 

 

Σακουφάκη Ιωάννα 

Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Κέρκυρα,     30-7-2021 

Ο  Προϊστάμενος  

 

 

 

 

 

 

Θωμάς Μπατσούλης 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κέρκυρα,   30-7-2021 

Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 

 

 

 

 

Μαρία Καλογιάννη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  Η/Υ Κεντρικού συστήματος και Χειροκίνητου Ταμείου Εξοπλισμός 
& Λογισμικό 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Α.1 Με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, θα κατατεθεί από τους 
υποψήφιους προμηθευτές πλήρες φύλλο συμμόρφωσης, που θα 
ανταποκρίνεται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης, με 

αναλυτική και σαφή επισήμανση των σημείων συμφωνίας, 
απόκλισης ή τυχόν πρόσθετες δυνατότητες πέραν των 

προδιαγραφών, ώστε να είναι δυνατή η επακριβής σύγκριση και 
αξιολόγηση των προσφορών. 

ΝΑΙ 

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β.1 Το Σύστημα Διαχείρισης 

Στάθμευσης, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα λειτουργικά μέρη: 

1) Κεντρική Εφαρμογή, μέσω της 
οποίας θα γίνονται μπορούν να 

γίνονται τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 

i. Έλεγχος και διαχείριση των 

περιφερειακών μονάδων 
του συστήματος (μονάδες 

εισόδου / εξόδου, αυτόματοι 
σταθμοί πληρωμών, 
χειροκίνητο ταμείο, μονάδα 

φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων, κ.ά.) 

ii. Έλεγχος και διαχείριση της 
χωρητικότητας του σταθμού 
συνολικά και ανά περιοχή 

ελέγχου. 
iii. Παρακολούθηση των 

κινήσεων των διαβατικών 
πελατών. 

iv. Παρακολούθησης των 

κινήσεων των μόνιμων 
πελατών. 

v. Δημιουργία και εκτύπωση 
πολλαπλών αναφορών και 

στατιστικών στοιχείων που 
αφορούν τη λειτουργία, τις 
κινήσεις και τα οικονομικά 

στοιχεία του σταθμού. 
vi. Διαχείριση και εκτύπωση 

αναφορών λειτουργίας των 
αυτόματων σταθμών 
πληρωμών. 

vii. Παραμετροποίηση του 

ΝΑΙ   
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συστήματος και ορισμού 

των τιμοκαταλόγων 
χρέωσης. 

viii. Δυνατότητα 

απομακρυσμένης 
υποστήριξης του διαχειριστή 

από τον προμηθευτή. 
ix. Πλήρη υποστήριξη των 

λειτουργιών των 

περιφερειακών συσκευών. 
2) Υποσύστημα διαχείρισης των 

καρτών μονίμων πελατών, 
μέσω του οποίου θα μπορεί ο 
διαχειριστής του σταθμού να 

ορίσει μία νέα κάρτα και να τη 
συσχετίσει με τον κάτοχό της, 

να δημιουργήσει τον αντίστοιχο 
«λογαριασμό πίστωσης» στο 
σύστημα για τη φόρτιση της 

κάρτας, ενώ παράλληλα θα 
μπορεί να παρακολουθεί τα 

οικονομικά στοιχεία που 
σχετίζονται με την κάρτα αυτή. 

Β.2 Στο Χειροκίνητο Ταμείο θα πρέπει 
να εκτελούνται τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 

i. Έλεγχος και διαχείριση των 
περιφερειακών μονάδων 

του συστήματος (μονάδες 
εισόδου / εξόδου, αυτόματοι 
σταθμοί πληρωμών, 

χειροκίνητο ταμείο, μονάδα 
φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων, μπάρες ελέγχου 
κυκλοφορίας οχημάτων 

κ.ά.) 
ii. Έλεγχος της διαθεσιμότητας 

θέσεων στάθμευσης 

iii. Παραμετροποίηση του 
συστήματος και ορισμού 

των τιμοκαταλόγων 
χρέωσης. 

iv. Υπολογισμός του αντιτίμου 

στάθμευσης για κάθε 
πελάτη 

v. Υπολογισμός των 
εκπτώσεων για κάθε πελάτη 

vi. Διεξαγωγή της πληρωμής 

από τον πελάτη 
vii. Εκτύπωση των αποδείξεων 

πληρωμής 
viii. Διαχείριση των εισιτηρίων 

των διαβατικών πελατών. 

ix. Διαχείριση των καρτών των 
μονίμων πελατών  

   



71 
 

x. Παροχή πληροφοριών για 

μία κάρτα ή ένα εισιτήριο 
διαβατικού πελάτη 

xi. Μπλοκάρισμα ή 

ξεμπλοκάρισμα μίας κάρτας 
μόνιμου πελάτη 

xii. Δημιουργία group πελατών 
Επέκταση της χρονικής ισχύος 
ενός εισιτηρίου 

Β.3 Λειτουργία σε γραφικό περιβάλλον 
εργασίας και εφαρμογές 

διαχείρισης σε GUI Userinterface. 

ΝΑΙ   

Β.4 Λειτουργία μέσω δικτύων με 

Standard networkprotocol, 
(TCP/IP, FTP) 

ΝΑΙ   

Β.5 Κεντρική διαχείριση όλων των 
μονάδων του συστήματος 

(Μονάδες εισόδου/εξόδου, 
Αυτόματοι Σταθμοί Πληρωμών, 
κ.ά.). 

ΝΑΙ   

Β.6 Ισχυρό σύστημα διαχείρισης των 
χρηστών και των δικαιωμάτων 

τους. 

ΝΑΙ   

Β.7 Ισχυρό και παραμετρικό σύστημα 

διαμόρφωσης της τιμολογιακής 
πολιτικής του σταθμού. 

ΝΑΙ   

Β.8 Θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα διαχείρισης των 

χρηστών του συστήματος 
(UserManagement), οπότε σε κάθε 
χειριστή θα αποδίδεται ένας 

αριθμός χρήστη, συνθηματικό 
(password) και ένα προφίλ 

εξουσιοδοτήσεων.  

Ο χειριστής θα συνδέεται στο 
σύστημα με τον κωδικό και το 

συνθηματικό του και θα μπορεί να 
κάνει χρήση μόνο των εργασιών 

που του έχουν ανατεθεί μέσω του 
προφίλ εξουσιοδοτήσεων. Το κάθε 
προφίλ θα δημιουργείται από 

συνδυασμό των λειτουργιών που 
ενδιαφέρουν τον συγκεκριμένο 

χειριστή. Πολλοί χειριστές θα 
μπορούν να αποτελούν μία ομάδα 
χρηστών (group). 

ΝΑΙ   

Β.9 Το σύστημα θα πρέπει να 
καταγράφει συνεχώς όλες τις 

κινήσεις που γίνονται, είτε 
αφορούν κάποιο χρήστη, είτε 

κάποια εφαρμογή (userlog and 
applicationactivity). Μέσω αυτού 

ΝΑΙ   
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του υποσυστήματος θα προκύπτει 

η σχετική αναφορά. Από αυτή 
μπορεί κάποιος να δει πότε 
συνδέθηκε ο χειριστής, τι έκανε 

και σε τι χρόνο. Μεταξύ των 
ενεργειών που καταγράφονται 

είναι : 

 Αλλαγές σε αρχεία βασικών 
στοιχείων.  

 Έναρξη ελέγχου σε 
συγκεκριμένη συσκευή του 

συστήματος.  
 Διαχείριση συναγερμών. 
 Είσοδος/ έξοδος (log-in και log-

out) του χειριστή στο σύστημα. 

Β.10 Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει 

την επίβλεψη και τον έλεγχο των 
μονάδων του συστήματος σε 

πραγματικό χρόνο (on line) που 
μπορεί να είναι: 

 Μονάδες εισόδου  

 Μονάδες εξόδου  
 Αυτόματα ταμεία, 

 Χειροκίνητα ταμεία ή άλλα 
σημεία πώλησης 

ΝΑΙ   

Β.11 Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί 
να επιβλέπεται συνεχώς. Τυχόν 
προβλήματα θα πρέπει να 

αναγνωρίζονται αμέσως και να 
παράγονται ειδοποιήσεις με μορφή 

συναγερμού. Έτσι θα 
αποτρέπονται βλάβες του 
συστήματος και βελτιώνεται η 

διαθεσιμότητά του. 

ΝΑΙ   

Β.12 Η τιμολόγηση των πελατών θα 

πρέπει να γίνεται με βάση το 
χρόνο παραμονής τους στο 

σταθμό. Οι χρεώσεις θα πρέπει να 
καθορίζονται με τον κατάλληλο 
προγραμματισμό των πακέτων 

χρεώσεων στο σύστημα και θα 
πρέπει να μπορεί να οριστεί 

διαφορετική τιμολόγηση ανάλογα 
με την ώρα και την ημέρα της 

εβδομάδας, ειδικές συμφωνίες, 
εκπτωτικές πολιτικές, κ.λ.π. Ο 
διαχειριστής του σταθμού θα 

πρέπει να μπορεί να εισάγει 
απεριόριστους τιμοκαταλόγους, με 

αυτόματη  ενεργοποίηση από το 
σύστημα, σύμφωνα με την 
ημερομηνία και την ώρα 

ενεργοποίησης αυτών, που έχει 
εισάγει στο σύστημα ο 

ΝΑΙ   
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διαχειριστής. 

Β.13 Θα πρέπει να υποστηρίζονται 
τουλάχιστον οι παρακάτω 

λειτουργίες: 

 Τιμοκατάλογοι ανά ώρα 
στάθμευσης ή χρονικές ζώνες 

ισχύος τιμοκαταλόγων. 
 Προγραμματισμός περιόδων 

χρέωσης σε ένα εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα. 

 Γραφικός σχεδιασμός των 

εβδομαδιαίων προγραμμάτων. 
 Συνδυασμός εβδομαδιαίων 

προγραμμάτων σε εβδομαδιαία 
προφίλ. 

 Διαχείριση σταθερών τιμών, 

μέγιστων χρεώσεων πρώτης 
ημέρας, δεύτερης κ.τλ., ή και 

περιόδου εντός ημέρας 
(πρωινή, απογευματινή, 
βραδινή) ή άλλη ζώνη 

χρέωσης. 
 Τιμοκατάλογοι για αργίες και 

ειδικές ημέρες. 
 Εύχρηστη διαχείριση περιόδου 

χάριτος μεταξύ των βημάτων 

χρέωσης του τιμοκαταλόγου. 
 Διαφορετικοί τύποι εισιτηρίων 

θα μπορούν να ακολουθούν 
διαφορετικά βήματα χρέωσης 
του τιμοκαταλόγου ανάλογα με 

τις επιθυμίες του Διαχειριστή 
του Σταθμού αυτοκινήτων. 

 Στο σύστημα θα οριστεί ο 
τιμοκατάλογος λειτουργίας του 

Σταθμού αρχικά και στην 
συνέχεια θα λειτουργεί 
αυτόματα χωρίς την 

δυνατότητα αλλαγής τιμών από 
τον ταμεία.  

 Ο τιμοκατάλογος θα μπορεί να 
υποστηρίζει κάθε δυνατή 
διαμόρφωση τιμών τόσο ανά 

ώρα της ημέρας (με μέγιστη 
ημερήσια χρέωση) όσο και για 

ειδικές συμφωνίες με μόνιμους 
πελάτες. 

 Για τους επισκέπτες θα δίνεται 

σύντομος δωρεάν χρόνος (π.χ. 
20’). Μετά την έλευση του 

δωρεάν χρόνου θα απαιτείται 
πληρωμή.  

 Δυνατότητα ορισμού 

συγκεκριμένου και οριζόμενου 
χρόνου ‘χάριτος’ για την 

ΝΑΙ   
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έγκαιρη έξοδο του οχήματος. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο 
κάτοχος του αντίστοιχου 
εισιτηρίου θα πρέπει να 

καλείται να καταβάλει την 
επιπλέον αμοιβή η οποία θα 

πρέπει επίσης να μπορεί να 
οριστεί στο σύστημα 
παραμετρικά. 

 Να υποστηρίζει λειτουργία 
αποτροπής επανα-εισόδου στο 

σταθμό. Με το σύστημα αυτό το 
σύστημα αναγνωρίζει, μέσω του 
συστήματος αυτόματης 

αναγνώρισης πινακίδων, εάν το 
όχημα που προσπαθεί να 

εισέλθει στον σταθμό έχει 
εξέλθει το αμέσως προηγούμενο 
χρονικό διάστημα. Τα 

διαστήματα ελέγχου και ισχύος 
της προσπάθειας επανα-εισόδου 

θα είναι οριζόμενα. Στόχος είναι 
η αποτροπή της χρήσης του 
χρόνου χάριτος, που ισχύει 

στον σταθμό, για δωρεάν 
στάθμευση με συνεχείς 

εισόδους και εξόδους. Στην 
περίπτωση εντοπισμού 

προσπάθειας επανα-εισόδου ο 
Πελάτης θα χρεώνεται από το 
πρώτο λεπτό. 

Β.14 Το προσφερόμενο από τον 
Ανάδοχο σύστημα θα πρέπει να 

είναι εναρμονισμένο και να 
ανταποκρίνεται πλήρως στις 

απαιτήσεις του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων όσον 
αφορά τους Σταθμούς 

Αυτοκινήτων όπως αυτές 
αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1166/02, 

στην νεότερη ΠΟΛ 1083/2003 και 
στην πιο πρόσφατη ΠΟΛ 1023 με 
θέμα την «Εφαρμογή των 

διατάξεων του Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών (ν. 4093/2012, 
υποπαράγραφος Ε1) από 
1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις 

που επήλθαν με το άρθρο 51 του 
ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287Α΄)»  και 

του Κ.Β.Σ. Το σύστημα που θα 
προσφέρει ο Ανάδοχος, επί ποινή 
απόρριψης, θα πρέπει να είναι  

πλήρως εναρμονισμένο με το 
τρέχον φορολογικό καθεστώς 

παρέχοντας την δυνατότητα 

ΝΑΙ   
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τήρησης του βιβλίου στάθμευσης 

ηλεκτρονικά σε αρχείο. 

Β.15 Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί 

συνεχώς να προβάλει τα συμβάντα 
που προκύπτουν και τις 
πληροφορίες τους. Έτσι θα πρέπει 

να επιτρέπεται το φιλτράρισμα των 
δεδομένων με βάση το εισιτήριο 

και το είδος της συσκευής. Τελικά 
θα πρέπει να παράγεται: 

 Παρουσίαση στην οθόνη των 

στοιχείων συμβάντων βάσει 
των παρεχόμενων φίλτρων 

επιλογής. 
 Εκτύπωση του συμβάντος   
Οι πληροφορίες των συμβάντων 

που θα παρουσιάζονται θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον: 

 Ημερομηνία και ώρα 
 Ο υπολογιστής στον οποίο ήρθε 

η ειδοποίηση για το συμβάν  

 Η συσκευή στην οποία συνέβη 
το συμβάν  

 Το νούμερο του συμβάντος  
 Το κείμενο που το συνοδεύει 

ΝΑΙ   

Β.16 Τα απαραίτητα στοιχεία για το 
λογιστήριο θα προκύπτουν από 
την συγκέντρωση όλων των 

αρχείων πωλήσεων. Αυτά μπορούν 
να προέρχονται από διάφορες 

συσκευές όπως αυτόματα και 
χειροκίνητα ταμεία, φορητά 
τερματικά, εξόδους, κ.λ.π.  

Η εκτύπωση που θα προκύπτει θα 
περιέχει τις πωλήσεις, το σχετικό 

ΦΠΑ,  από ποια συσκευή 
προέρχεται (ShiftSettlement) 

καθώς και το συνολικό τζίρο όλων 
των συσκευών (σε ημερήσια, 
εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια 

βάση). Η σημαντική πληροφορία 
θα πρέπει να βρίσκεται στην 

κορυφή της εκτύπωσης 
εκκαθάρισης (Settlementprintout) 
και να ακολουθούν οι ποσότητες 

πώλησης και ο τρόπος πληρωμής. 

ΝΑΙ   

Β.17 Πρέπει να υπάρχει υποσύστημα 

αναφορών (Reports) μέσω του 
οποίου να μπορούν να παράγονται 

αναφορές με τη μορφή πινάκων 
και γραφημάτων.  

Η λειτουργικότητά του θα πρέπει 

ΝΑΙ   
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να περιλαμβάνει αναφορές όπως: 

 Πληρότητα του κάθε σταθμού  
 Χρόνους παραμονής 
 Τζίρος/ Κίνηση 

 Σύνολο τζίρου κινήσεων  
 Σύνολο συμβάντων  

 Ημερολόγιο συμβάντων  
 Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο 

αποδείξεων 

Τονίζεται πως επί ποινή απόρριψης 
θα πρέπει τουλάχιστον τα 

δεδομένα των στατιστικών 
στοιχείων να γίνονται εξαγωγή σε 
αρχείο (π.χ. όνομα_αρχείου.csv) 

για περαιτέρω επεξεργασία. 

Β.18 Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης 

του Συστήματος Στάθμευσης 
αποτελείται από έναν (1) 

εξυπηρετητή εφαρμογών, στον 
οποίο θα είναι εγκατεστημένα τα 
ακόλουθα: 

Α. Το λειτουργικό σύστημα του 
εξυπηρετητή (Windows, Linux ή 

οτιδήποτε άλλο ορίζει ο 
κατασκευαστής του συστήματος). 

Β. Η βάση δεδομένων του 

συστήματος διαχείρισης 
στάθμευσης, στην οποία θα 

αποθηκεύονται όλες οι 
πληροφορίες του συστήματος. 

Γ. Οι εφαρμογές (applications) από 

τις οποίες αποτελείται το σύστημα 
διαχείρισης της στάθμευσης, μαζί 

με τα διάφορα υποσυστήματά του. 

ΝΑΙ   

Β.19 Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης 

του Συστήματος Στάθμευσης θα 
πρέπει να είναι συνδεδεμένο μέσω 

δικτύου TCP/IP με όλες τις 
απαραίτητες συσκευές της 
εγκατάστασης, όπως το 

χειροκίνητο ταμείο, οι αυτόματοι 
σταθμοί πληρωμών, οι μονάδες 

εισόδου και εξόδου, ο σταθμός 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
κ.λ.π. 

ΝΑΙ   
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Β.20 Το σύστημα θα πρέπει να 

εμπεριέχει όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό και λογισμικό 
εφαρμογών, ώστε να γίνεται 

αποτελεσματικά ο έλεγχος και η 
διαχείριση όλων των συσκευών του 

συστήματος στάθμευσης. Το 
λογισμικό επικοινωνίας με τον 
χρήστη στο χειροκίνητο ταμείο και 

στο κεντρικό σύστημα ελέγχου θα 
πρέπει να είναι στην Αγγλική ή/και 

στην Ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ   

Β.21 Ο Κεντρικός Η/Υ του συστήματος 

πρέπει να έχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα τεχνικά  
χαρακτηριστικά: 

Σύγχρονος Η/Υ με Intel 
επεξεργαστή και επαρκή μνήμη 

Σκληρό δίσκο τοπικής εγγραφής 
των δεδομένων 

Κάρτα δικτύου Ethernet LAN 

10/100 MBit 

Κατάλληλο εξωτερικό USB Drive 

για τη δημιουργία και φύλαξη 
αντιγράφων ασφαλείας των 
δεδομένων του συστήματος. 

Έγχρωμη οθόνη >19” LCD τύπου 
LED,  

Πληκτρολόγιο και Mouse. 

ΝΑΙ   

Β.22 Το σύστημα πρέπει να 

περιλαμβάνει και έναν εκτυπωτής 
αναφορών Laser A4, για την 
εκτύπωση των αναφορών του 

συστήματος. 

ΝΑΙ   

Β.23 Το Χειροκίνητο Ταμείο του 

Σταθμού Στάθμευσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει: 

Έναν (1) Η/Υ Χειροκίνητου 
Ταμείου, ή να είναι ενσωματωμένη 
η λειτουργία του στον κεντρικό 

Η/Υ 

Έναν (1) εκτυπωτή αποδείξεων και 

εισιτηρίων Barcode, με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Τεχνολογία εκτύπωσης: Θερμική, 
γραμμής 

Μέγιστο μέγεθος ρολού χαρτιού: 

79,5mm +/-0,5mm πλάτος X 
83mm ύψος 

ΝΑΙ   
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Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης: 

150mm/sec 

Ο εκτυπωτής αυτός θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την έκδοση 

εισιτηρίων σε περιπτώσεις όπως 
απώλειας εισιτηρίου. 

Μεταλλικό Συρτάρι Χρημάτων 
(Ασφαλείας με κλειδαριά).  

Οθόνη Πελάτη, ώστε ο πελάτης να 

μπορεί να βλέπει το ποσό που 
χρεώνεται και καλείται να 

πληρώσει. 

Μονάδα Ανάγνωσης Εισιτηρίων 
Barcode, που θα χρησιμοποιείται 

για την ανάγνωση των εισιτηρίων 
για τις χειροκίνητες πληρωμές στο 

κεντρικό ταμείο. 

Κεντρική μονάδα ενδο-
επικοινωνίας, τεχνολογίας IP, για 

την ενδοεπικοινωνία των μονάδων 
εισόδου/ εξόδου και των 

αυτόματων ταμείων του σταθμού. 

Αναγνώστη Καρτών Εγγύτητας 
RFID, που θα χρησιμοποιείται για 

την ανάγνωση των καρτών 
εγγύτητας των μονίμων πελατών, 

έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
εκτέλεση σχετικών συναλλαγών, 

όπως για παράδειγμα η πληρωμή 
για την δημιουργία «πίστωσης» 
στην κάρτα του μόνιμου πελάτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αυτόματο Ταμείο 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Α.1 Με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, θα κατατεθεί από τους 
υποψήφιους προμηθευτές πλήρες φύλλο συμμόρφωσης, που θα 

ανταποκρίνεται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης, με 
αναλυτική και σαφή επισήμανση των σημείων συμφωνίας, 

απόκλισης ή τυχόν πρόσθετες δυνατότητες πέραν των 
προδιαγραφών, ώστε να είναι δυνατή η επακριβής σύγκριση και 
αξιολόγηση των προσφορών. 

ΝΑΙ 

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β.1 Να δηλωθεί ο κατασκευαστής και 
το μοντέλο του σταθμού 
αυτόματων πληρωμών. 

ΝΑΙ   

Β.2 Αριθμός προσφερόμενων σταθμών 1   
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αυτόματων πληρωμών 

Β.3 Ενσωματωμένος βιομηχανικός Η/Υ, 
με ρολόι πραγματικού χρόνου, 

αποθηκευτικό μέσο δεδομένων, 
έξοδο για οθόνη, ψηφιακές 
εισόδους και εξόδους για έλεγχο 

εξωτερικών μονάδων, αυτόνομη 
λειτουργία σε περίπτωση πτώσης 

της τάσης του δικτύου, συνεχή 
(on-line) επικοινωνία με τον 
κεντρικό Η/Υ του συστήματος και 

κάρτα δικτύου Ethernet LAN 
10/100 MBit. 

ΝΑΙ   

Β.4 Μία (1) μονάδα ανάγνωσης 
εισιτηρίων barcode 2D διαβατικών 

πελατών. 

ΝΑΙ   

Β.5 Έναν (1) αναγνώστη τεχνολογίας 

RFID για την ανάγνωση των 
καρτών των μόνιμων πελατών. 

ΝΑΙ   

Β.5 Μεγάλη, ευκρινή, έγχρωμη οθόνη 
αφής, με μέγεθος τουλάχιστον 
12”, οριζόντιας ή κάθετης 

τοποθέτησης και με ανάλυση 
τουλάχιστον 1024 x 768 pixels, 

στην οποία θα εμφανίζονται 
διάφορες πληροφορίες (π.χ. το 
ποσό προς πληρωμή, οδηγίες 

χρήσης ή και μηνύματα). Θα 
πρέπει ο χρήστης να μπορεί να 

επιλέξει την γλώσσα που 
παρουσιάζονται τα μηνύματα 
οδηγιών στην οθόνη (Ελληνικά και 

Αγγλικά). 

ΝΑΙ   

Β.6 Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να 

επιλέξει την γλώσσα που 
παρουσιάζονται τα μηνύματα 

οδηγιών στην οθόνη (Ελληνικά και 
Αγγλικά). 

ΝΑΙ   

Β.7 Μονάδα διαχείρισης και 
ανακύκλωσης κερμάτων 
(coinvalidator and dispenser) για 

την είσπραξη πληρωμής σε 
κέρματα και για την επιστροφή 

ρέστων σε κέρματα, με έλεγχο 
γνησιότητας των κερμάτων. Η 
μονάδα διαχείρισης κερμάτων θα 

πρέπει να δέχεται κέρματα 
τουλάχιστον έξι (6) υποδιαιρέσεων 

ενός νομίσματος (π.χ. του Ευρώ) 
σε ειδικές για το σκοπό αυτό θήκες 
(coinstores), με χωρητικότητα 

ανάλογη του πάχους κάθε 
κέρματος. Η μονάδα διαχείρισης 

ΝΑΙ   
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κερμάτων θα πρέπει να δέχεται 

κέρματα με ταχύτητα μέχρι και 3 
κέρματα ανά δευτερόλεπτο και να 
αποδίδει ρέστα με ταχύτητα μέχρι 

και 6 κέρματα ανά δευτερόλεπτο. 

Β.8 Πρόσθετες αποθήκες κερμάτων για 

ρέστα (coinHoppers). Δύο (2) 
επιπλέον αποθήκες νομισμάτων για 

την επέκταση της δυνατότητας 
χορήγησης κερμάτων για ρέστα, 
δύο διαφορετικών κερμάτων, 

χωρητικότητας τουλάχιστον 2.500 
κερμάτων η κάθε μία. 

ΝΑΙ   

Β.9 Μονάδα υποδοχής και επικύρωσης 
χαρτονομισμάτων 

(banknotevalidator), για την 
είσπραξη πληρωμής σε 
χαρτονομίσματα με έλεγχο της 

γνησιότητάς τους. Η μονάδα θα 
πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει 

και να δεχθεί όλα τα 
χαρτονομίσματα, ανεξάρτητα από 
την όψη και την φορά που θα 

εισαχθούν στη μονάδα. Ο ορισμός 
των προς διαχείριση 

χαρτονομισμάτων θα πρέπει να 
γίνεται μέσω του λογισμικού του 
συστήματος (π.χ. θα μπορούν να 

γίνονται δεκτά μόνο τα 
χαρτονομίσματα των 5€, 10€ και 

20€). Η χωρητικότητα της 
μονάδας πρέπει να είναι 
τουλάχιστον τριακόσια (300) 

χαρτονομίσματα του Ευρώ. 

ΝΑΙ   

Β.10 Μονάδα διανομής 

χαρτονομισμάτων 
(banknotedispenser), για την 

απόδοση ρέστων σε μορφή 
χαρτονομίσματος. Η μονάδα θα 
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τη 

δυνατότητα υποδοχής και 
διαχείρισης δύο τύπων (2) 

χαρτονομισμάτων του Ευρώ. Η 
μονάδα θα πρέπει να διαθέτει 

τουλάχιστον δύο (2) κασέτες 
χαρτο-νομισμάτων για ρέστα σε 
χαρτονομίσματα που θα οριστούν 

(π.χ. 5€, 10€) χωρητικότητας 
τουλάχιστον 1.500 & 1.000 

χαρτονομισμάτων αντιστοίχως για 
την κάθε ονομαστική αξία. 

ΝΑΙ   

Β.11 Εκτυπωτή αποδείξεων για την 
εκτύπωση των Αποδείξεων 

ΝΑΙ   
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Παροχής Υπηρεσιών 

Β.12 Υποσύστημα πληρωμής με 
πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, που 

θα τεθεί σε λειτουργία εφόσον ο 
φορέας προχωρήσει σε συνεργασία 
με εταιρεία εκκαθάρισης των 

συναλλαγών. Στην περίπτωση 
αυτή ο προμηθευτής θα πρέπει να 

αναλάβει σε συνεργασία με τον 
φορέα και την εταιρεία 
εκκαθάρισης συναλλαγών αλλά και 

τον κατασκευαστή του συστήματος 
στάθμευσης να προχωρήσουν στην 

ανάπτυξη, παραμετροποίηση και 
θέση σε λειτουργία του 
υποσυστήματος πληρωμής με 

πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Η 
συσκευή ανάγνωσης καρτών θα 

δέχεται όλων των ειδών 
πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες 
που λειτουργούν με επαφή ή 

ανέπαφα (chip, chip& PIN, NFC, 
contactless). 

ΝΑΙ   

Β.13 Ενσωματωμένη μονάδα δικτυακής 
(IP) ενδοεπικοινωνίας με πλήκτρο 

με το parkingoffice του Σταθμού. 

ΝΑΙ   

Β.14 Η πρόσβαση στο εσωτερικό του 

αυτόματου σταθμού πληρωμών να 
ελέγχεται και σε περίπτωση 
παραβίασης της θύρας του να 

παράγεται σχετικός συναγερμός. 

ΝΑΙ   

Β.15 Η συσκευή θα πρέπει να είναι 

κατάλληλη και για εξωτερική 
εγκατάσταση με το ερμάριο της να 

έχει βαθμό προστασίας 
τουλάχιστον ΙΡ54.  

ΝΑΙ   

Β.16 Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει 
συστήματα εξαερισμού, αποβολής 
της υγρασίας και θέρμανσης που 

ενεργοποιούνται αυτόματα από 
ειδικούς αισθητήρες. 

ΝΑΙ   

Β.17 Η συσκευή και η ποσότητα των 
χρημάτων που βρίσκεται σε κάθε 

κουτί θα πρέπει να ελέγχεται ανά 
πάσα στιγμή μέσω του λογισμικού 
από το κέντρο ελέγχου. 

ΝΑΙ   

Β.18 Η συσκευή θα πρέπει να παράγει 
αυτόματα μια σειρά από μηνύματα 

στο κέντρο ελέγχου σε περίπτωση 
βλάβης ή παραβίασης. Επίσης θα 

πρέπει να ενημερώνει αυτόματα το 
κέντρο ελέγχου σε περίπτωση που 

ΝΑΙ   
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πέσει κάτω από το όριο ασφαλείας 

κάποιο κέρμα ή χαρτονόμισμα ή το 
χαρτί που χρησιμοποιείται για την 
έκδοση των αποδείξεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Υποσύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων Μόνο για την 

Είσοδο Οχημάτων  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Α.1 Με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, θα κατατεθεί από τους 

υποψήφιους προμηθευτές πλήρες φύλλο συμμόρφωσης, που θα 
ανταποκρίνεται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης, με 

αναλυτική και σαφή επισήμανση των σημείων συμφωνίας, 
απόκλισης ή τυχόν πρόσθετες δυνατότητες πέραν των 
προδιαγραφών, ώστε να είναι δυνατή η επακριβής σύγκριση και 

αξιολόγηση των προσφορών. 

ΝΑΙ 

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β.1 Να δηλωθεί ο κατασκευαστής και 
τα μοντέλα του συστήματος LPR 

που προσφέρονται. 

ΝΑΙ   

Β.2 Αριθμός προσφερόμενων καμερών 

LPR 

1   

Β.3 Το σύστημα αυτόματης 

αναγνώρισης των πινακίδων 
κυκλοφορίας στην είσοδο του 

σταθμού έχει ως στόχο την 
αυτόματη (χωρίς την μεσολάβηση 
ανθρώπου) συμπλήρωση του 

ηλεκτρονικού βιβλίου στάθμευσης 
και την σύνδεση του αριθμού 

κυκλοφορίας των εισερχόμενων 
οχημάτων με τα εισιτήρια εισόδου. 

 

ΝΑΙ   

Β.4 Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει 
πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχούς 

αναγνώρισης πινακίδων και να 
αναγνωρίζει όλες τις πινακίδες των 

αυτοκινήτων των χωρών μελών 
της Ε.Ε. 

ΝΑΙ   

Β.5 Το σύστημα αναγνώρισης 
πινακίδων θα πρέπει να διαθέτει 
κάμερα με τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

 Δικτυακή κάμερα με 

δυνατότητα αναγνώρισης 
πινακίδων σε απόσταση 3 – 12 
μέτρα 

ΝΑΙ   
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 Κατανάλωση ίση ή μικρότερη 

από 10 watts 
 Δυνατότητα ρύθμιση της 

εικόνας (εστίαση, zoom, 

φωτεινότητα, contrast, gain) 
 IR LED υπέρυθρους προβολείς 

με μήκος κύματος τα 850nm  
 Ερμάριο εξωτερικής 

τοποθέτησης, αντι-

βανδαλιστικό με δείκτη 
προστασίας IP65 

 Θερμοκρασία λειτουργίας 
τουλάχιστον από -25οC έως 
+55οC 

 EthernetPort 10/100 

Β.6 Αναγνώριση των Πινακίδων των 

οχημάτων εν κινήσει. 

ΝΑΙ   

Β.7 Εύκολη εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση 

ΝΑΙ   

Β.8 Προαιρετικά να είναι δυνατή και η 

λειτουργία αναγνώρισης 
επιτρεπτών και μη επιτρεπτών 

επισκεπτών (blacklist, whitelist), 
καθώς και απαγόρευσης 
πολλαπλών εισόδων στην ίδια 

χρονική περίοδο 
(multipleentriesblocking), έτσι 

ώστε να απαγορεύεται η εκ νέου 
είσοδος οχήματος σε περίπτωση 
που έχει εισέλθει/ εξέλθει 

πρόσφατα από τον σταθμό και 
εκμεταλλεύεται με τον τρόπο αυτό 

την περίοδο χάριτος (δωρεάν 
χρόνο παραμονής στον σταθμό). 

ΝΑΙ   

Β.9 Τονίζεται πως επί ποινή απόρριψης 
το σύστημα Αυτόματης 
Αναγνώρισης Πινακίδων (LPR) θα 

έχει πλήρως ενσωματωμένη 
λειτουργία με το κεντρικό σύστημα 

στάθμευσης. 

ΝΑΙ   

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Μονάδα Εισόδου Διαβατικών & Μονίμων Πελατών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Α.1 Με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, θα κατατεθεί από τους 

υποψήφιους προμηθευτές πλήρες φύλλο συμμόρφωσης, που θα 
ανταποκρίνεται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης, με 
αναλυτική και σαφή επισήμανση των σημείων συμφωνίας, 

απόκλισης ή τυχόν πρόσθετες δυνατότητες πέραν των 
προδιαγραφών, ώστε να είναι δυνατή η επακριβής σύγκριση και 

ΝΑΙ 
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αξιολόγηση των προσφορών. 

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β.1 Να δηλωθεί ο κατασκευαστής και 

το μοντέλο της μονάδας εισόδου 

ΝΑΙ   

Β.2 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 

εισόδου 

1   

Β.3 Η ηλεκτρονική μονάδα της 

συσκευής θα πρέπει να δέχεται και 
να μεταβιβάζει πληροφορίες προς 
την κεντρική μονάδα και να 

εκτελεί εντολές που δέχεται απ’ 
αυτή σε πραγματικό χρόνο (on-

line). 

ΝΑΙ   

Β.4 Ερμάριο στεγανό, κατασκευασμένο 

από ανοξείδωτη λαμαρίνα βαμμένη 
με ηλεκτροστατική βαφή που δεν 
σκουριάζει, κατάλληλο για 

εγκατάσταση σε εξωτερικούς 
χώρους με ενσωματωμένο 

σύστημα θέρμανσης και 
εξαερισμού με θερμοστάτη για 

έλεγχο της θερμοκρασίας και του 
εξαερισμού. 

ΝΑΙ   

Β.5 Πόρτα με κλειδαριά για εύκολη 

συντήρηση με ασφαλή πρόσβαση 
στο εσωτερικό της μονάδας. 

ΝΑΙ   

Β.6 Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου 
με ψηφιακές εισόδους και εξόδους. 

ΝΑΙ   

Β.7 Έγχρωμη οθόνη απεικόνισης 
πληροφοριών LCD, μεγέθους 

τουλάχιστον 5’’ και ανάλυσης 
τουλάχιστον 320x240px & 
φωτεινότητας τουλάχιστον 

700cd/m2 στην οποία να μπορούν 
να απεικονίζονται ευκρινώς 

μηνύματα και γραφικά σύμβολα 
και απεικονίσεις για την οπτική 

καθοδήγηση του χρήστη. 

ΝΑΙ   

Β.8 Τα μηνύματα μπορούν να είναι 
στην Αγγλική ή/& στην Ελληνική 

γλώσσα. Τα μηνύματα να ορίζονται 
παραμετρικά και να μπορούν να 

τροποποιηθούν. 

ΝΑΙ   

Β.9 Σύνδεση δικτύου (ETHERNET LAN 

10/100 MBit) με τον Κεντρικό 
Υπολογιστή. 

ΝΑΙ   

Β.10 Σύστημα IPενδοεπικοινωνίας με το 
κέντρο ελέγχου. 

ΝΑΙ   

Β.11 Ενσωματωμένος διπλός ελεγκτής 
βρόχου οχημάτων για να 

ΝΑΙ   



85 
 

ειδοποιήσει για την άφιξη του 

οχήματος και για το κλείσιμο της 
μπάρας. 

Β.12 Μονάδα έκδοσης εισιτηρίων τύπου 
barcode σε θερμικό χαρτί ρολό, με 
δυνατότητα έκδοσης τουλάχιστον 

2.500 εισιτηρίων ανά ρολό. 

ΝΑΙ   

Β.13 Μονάδα ανάγνωσης καρτών 

μονίμων πελατών. 

ΝΑΙ   

Β.14 Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής 

ισχύος. Να δοθούν σχετικά 
στοιχεία. 

ΝΑΙ   

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Μονάδα Εξόδου Διαβατικών & Μονίμων Πελατών 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Α.1 Με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, θα κατατεθεί από τους 
υποψήφιους προμηθευτές πλήρες φύλλο συμμόρφωσης, που θα 

ανταποκρίνεται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης, με 
αναλυτική και σαφή επισήμανση των σημείων συμφωνίας, 
απόκλισης ή τυχόν πρόσθετες δυνατότητες πέραν των 

προδιαγραφών, ώστε να είναι δυνατή η επακριβής σύγκριση και 
αξιολόγηση των προσφορών. 

ΝΑΙ 

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β.1 Να δηλωθεί ο κατασκευαστής και 

το μοντέλο της μονάδας εξόδου. 

ΝΑΙ   

Β.2 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 

εξόδου 

2   

Β.3 Η ηλεκτρονική μονάδα της 

συσκευής θα πρέπει να δέχεται και 
να μεταβιβάζει πληροφορίες προς 
την κεντρική μονάδα και να 

εκτελεί εντολές που δέχεται απ’ 
αυτή σε πραγματικό χρόνο (on-

line). 

ΝΑΙ   

Β.4 Ερμάριο στεγανό, κατασκευασμένο 

από ανοξείδωτη λαμαρίνα βαμμένη 
με ηλεκτροστατική βαφή που δεν 
σκουριάζει, κατάλληλο για 

εγκατάσταση σε εξωτερικούς 
χώρους με ενσωματωμένο 

σύστημα θέρμανσης και 
εξαερισμού με θερμοστάτη για 

έλεγχο της θερμοκρασίας και του 
εξαερισμού. 

ΝΑΙ   

Β.5 Πόρτα με κλειδαριά για εύκολη 

συντήρηση με ασφαλή πρόσβαση 

ΝΑΙ   
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στο εσωτερικό της μονάδας. 

Β.6 Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου 
με ψηφιακές εισόδους και εξόδους. 

ΝΑΙ   

Β.7 Έγχρωμη οθόνη απεικόνισης 
πληροφοριών LCD, μεγέθους 

τουλάχιστον 5’’ και ανάλυσης 
τουλάχιστον 320x240px & 
φωτεινότητας τουλάχιστον 

700cd/m2 στην οποία να μπορούν 
να απεικονίζονται ευκρινώς 

μηνύματα και γραφικά σύμβολα 
και απεικονίσεις για την οπτική 
καθοδήγηση του χρήστη. 

ΝΑΙ   

Β.8 Τα μηνύματα μπορούν να είναι 
στην Αγγλική ή/& στην Ελληνική 

γλώσσα. Τα μηνύματα να 
ορίζονται παραμετρικά και να 

μπορούν να τροποποιηθούν. 

ΝΑΙ   

Β.9 Σύνδεση δικτύου (ETHERNET LAN 

10/100 MBit) με τον Κεντρικό 
Υπολογιστή. 

ΝΑΙ   

Β.10 Σύστημα IP ενδοεπικοινωνίας με 
το κέντρο ελέγχου. 

ΝΑΙ   

Β.11 Ενσωματωμένος διπλός ελεγκτής 

βρόχου οχημάτων για να 
ειδοποιήσει για την άφιξη του 

οχήματος και για το κλείσιμο της 
μπάρας. 

ΝΑΙ   

Β.12 Μονάδα ανάγνωσης εισιτηρίων 
barcode 2D διαβατικών πελατών. 

ΝΑΙ   

Β.13 Μονάδα ανάγνωσης καρτών 
μονίμων πελατών. 

ΝΑΙ   

Β.14 Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής 
ισχύος. Να δοθούν σχετικά 
στοιχεία. 

ΝΑΙ   

 

ΑΡΘΡΟ 6ο:  Μπάρες Ελέγχου Εισόδου – Εξόδου Μονίμων & Διαβατικών 

Πελατών  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Α.1 Με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, θα κατατεθεί από τους 

υποψήφιους προμηθευτές πλήρες φύλλο συμμόρφωσης, που θα 
ανταποκρίνεται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης, με 

αναλυτική και σαφή επισήμανση των σημείων συμφωνίας, 
απόκλισης ή τυχόν πρόσθετες δυνατότητες πέραν των 
προδιαγραφών, ώστε να είναι δυνατή η επακριβής σύγκριση και 

ΝΑΙ 
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αξιολόγηση των προσφορών. 

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β.1 Να δηλωθεί ο κατασκευαστής και 

το μοντέλο της προσφερόμενης 
μπάρας 

ΝΑΙ   

Β.2 Αριθμός προσφερόμενων μπαρών 3   

Β.3 Ερμάριο μπάρας από χάλυβα ή 

αλουμίνιο πάχους τουλάχιστον 
2,5mm, με προστασία κατά των 
βανδαλισμών, με δείκτη 

προστασίας IP54, με επικάλυψη 
χρώματος πούδρας 

(powdercoated). 

ΝΑΙ   

Β.4 Μοτέρ τριφασικό, με κιβώτιο 

ταχυτήτων για την ομαλή κίνηση 
της δοκού 

ΝΑΙ   

Β.5 Εντατικής χρήσης ΝΑΙ   

Β.6 Ελεγκτής μπάρας με: 

 ενσωματωμένους ελεγκτές για 
δύο (2) βρόχους 
(loopdetectors),  

 Δυνατότητα δικτυακής σύνδεση 
TCP/IP 

ΝΑΙ   

Β.7 Ανίχνευσης τέλους διαδρομής 
βραχίονα χωρίς μηχανικούς 

διακόπτες (limitswitches) 

ΝΑΙ   

Β.8 Βραχίονας μπάρας με συνολικό 

μήκος δοκού τουλάχιστον 3 
μέτρων, ώστε να καλύπτει πλήρως 
το άνοιγμα των λωρίδων εισόδου 

και εξόδου. Η κατασκευή του να 
είναι από αλουμίνιο, λευκού 

χρώματος, με κόκκινες 
ανακλαστικές λωρίδες. 

ΝΑΙ   

Β.9 Ταχύτητα ανοίγματος του βραχίονα 
σε ένα (1) δευτερόλεπτο ή 
καλύτερη. 

ΝΑΙ   

Β.10 Δυνατότητα 
αμφοτερόπλευρηςτοποθέτησης του 

βραχίονα της μπάρας 

ΝΑΙ   

Β.11 Προαιρετική δυνατότητα 

ανίχνευσης της αφαίρεσης του 
βραχίονα της μπάρας 

(boommissing) 

ΝΑΙ   

Β.12 Η μπάρα θα πρέπει να διαθέτει 

ηλεκτρονικό έλεγχο των 
παραμέτρων λειτουργίας της και να 
δέχεται και να εκτελεί εντολές που 

μεταβιβάζονται από την κεντρική 

ΝΑΙ   
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μονάδα ελέγχου και την συσκευή 

έκδοσης εισιτηρίων εισόδου αλλά 
και να συνδέεται και να 
συνεργάζεται με τις μονάδες 

εισόδου και εξόδου από το χώρο 
στάθμευσης 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Σύστημα Σήμανσης Πληρότητας Σταθμού 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Α.1 Με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, θα κατατεθεί από τους 
υποψήφιους προμηθευτές πλήρες φύλλο συμμόρφωσης, που θα 

ανταποκρίνεται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης, με 
αναλυτική και σαφή επισήμανση των σημείων συμφωνίας, 
απόκλισης ή τυχόν πρόσθετες δυνατότητες πέραν των 

προδιαγραφών, ώστε να είναι δυνατή η επακριβής σύγκριση και 
αξιολόγηση των προσφορών. 

ΝΑΙ 

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β.1 Να δηλωθεί ο κατασκευαστής και 

το μοντέλο που προσφέρεται 

ΝΑΙ   

Β.2 Αριθμός πινακίδων που 

προσφέρονται  

2   

Β.3 Κάθε πινακίδα θα πρέπει να είναι 

τύπου LED και να είναι κατάλληλη 
για εξωτερική τοποθέτηση επί 

ιστού, σε εμφανές σημείο, πριν 
την είσοδο στον χώρο στάθμευσης 
διευκολύνοντας τους 

χρήστες/οδηγούς και παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με την 

πληρότητα του σταθμού και τις 
διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. 

ΝΑΙ   

Β.4 Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου ΝΑΙ   

Β.5 Σύστημα τροφοδοσίας με 

προστασία από βραχυκύκλωμα & 
από υπέρταση 

ΝΑΙ   

Β.6 Πλαίσιο αλουμινίου με πάχος 
τουλάχιστον 1,5mm. 

ΝΑΙ   

Β.7 Απεικόνιση αριθμού κενών θέσεων 

στάθμευσης. 

ΝΑΙ   

Β.8 Στατικό πεδίο με την ένδειξη “P”. ΝΑΙ   

Β.9 Οθόνη LED οκτώ (8) ψηφίων, 
μονοχρωματική, υψηλής 

φωτεινότητας, με κατ’ ελάχιστο 
ύψος ψηφίου 140mm. 

ΝΑΙ   

Β.10 Επικοινωνία μέσω δικτύου ΝΑΙ   
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Ethernet/RS-232 

Β.11 Να παρέχετε βραχίονας 
τοποθέτησης σε ιστό. 

ΝΑΙ   

Β.12 Δυνατότητα επιλογής χρώματος 
των ψηφίων της οθόνης (πράσινο 

/ πορτοκαλί). 

ΝΑΙ   

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:  Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Α.1 Με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, θα κατατεθεί από τους 

υποψήφιους προμηθευτές πλήρες φύλλο συμμόρφωσης, που θα 
ανταποκρίνεται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης, με 
αναλυτική και σαφή επισήμανση των σημείων συμφωνίας, 

απόκλισης ή τυχόν πρόσθετες δυνατότητες πέραν των 
προδιαγραφών, ώστε να είναι δυνατή η επακριβής σύγκριση και 

αξιολόγηση των προσφορών. 

ΝΑΙ 

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β.1 Να δηλωθεί ο κατασκευαστής και 
τα μοντέλα του συστήματος LPR 

που προσφέρονται. 

ΝΑΙ   

Β.2 Αριθμός προσφερόμενων 
φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων 

1   

Β.3 Ο σταθμός φόρτισης θα πρέπει να 
είναι πλήρως ελεγχόμενος από το 

κεντρικό σύστημα διαχείρισης 
στάθμευσης του χώρου, 

επεκτείνοντας το φάσμα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

Β.4 Ο σταθμός θα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένος με δύο (2) 
τριφασικούς ρευματοδότες 

400V/32A (22kW) 7pin σύμφωνα 
με το πρότυπο IEC 62196-2 type 

2, με δυνατότητα ταυτόχρονης 
φόρτισης τουλάχιστον δύο (2) 

οχημάτων.  

ΝΑΙ   

Β.5 Ερμάριο αλουμινίου με βαθμό 
προστασίας τουλάχιστον IP44, 

κατάλληλο για τοποθέτηση σε 
εξωτερικούς χώρους και σχεδιασμό 

που να επιτρέπει την εύκολη 
πρόσβαση στο εσωτερικό του. 

ΝΑΙ   

Β.6 Να διαθέτει εφαρμογή διαχείρισης 
και σύνδεσης με το κεντρικό 
σύστημα του χώρου στάθμευσης 

παρέχοντας στον διαχειριστή 

ΝΑΙ   
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επαρκής πληροφορίες για την 

κατάσταση φόρτισης, τον χρόνο 
χρήσης, παραμετροποίηση των 
λειτουργειών κλπ. 

Β.7 Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου 
με σύνδεση TCP/IP. 

ΝΑΙ   

Β.8 Μετρητές ενέργειας για τον κάθε 
ρευματοδότη ξεχωριστά. 

ΝΑΙ   

Β.9 Έναν (1) αναγνώστη καρτών RFID 
(proximity) για μόνιμους πελάτες. 

ΝΑΙ   

Β.10 Έναν (1) αναγνώστη τύπου 
2Dbarcode για την εξυπηρέτηση 

των διαβατικών πελατών. 

ΝΑΙ   

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο:  Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης, Έξοδα, τοπική 
υποστήριξη για ένα έτος 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Α.1 Με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, θα κατατεθεί από τους 

υποψήφιους προμηθευτές πλήρες φύλλο συμμόρφωσης, που θα 
ανταποκρίνεται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης, με 
αναλυτική και σαφή επισήμανση των σημείων συμφωνίας, 

απόκλισης ή τυχόν πρόσθετες δυνατότητες πέραν των 
προδιαγραφών, ώστε να είναι δυνατή η επακριβής σύγκριση και 

αξιολόγηση των προσφορών. 

ΝΑΙ 

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Β.1 Τα προσφερόμενα προϊόντα 
(Κεντρικός Η/Υ Ελέγχου Χώρων 
Στάθμευσης, Χειροκίνητο Ταμείο, 

Αυτόματο Ταμείο Λογισμικό 
Οικονομικών Στοιχείων, Μονάδες 

Εισόδου / Εξόδου, Μπάρες, 
Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης 

Πινακίδων), θα πρέπει να πληροί 
τα τεχνικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, όπως αυτά 

περιγράφονται στις παρούσες 
προδιαγραφές. Όλα τα προϊόντα 

θα πρέπει να καλύπτονται από 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
τουλάχιστον 12 μηνών. 

ΝΑΙ   

Β.2 Οι απαιτούμενες βασικές υπηρεσίες 
τεχνικής υποστήριξης του 

εξοπλισμού των χώρων 
στάθμευσης  κατά την περίοδο της 

εγγύησης καλής λειτουργίας είναι: 

ΝΑΙ   
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 Άμεση Τηλεφωνική Υποστήριξη 

(Hotline) 
 Tηλε-υποστήριξη (Tele-

Support). Με την υπηρεσία 

αυτή οι τεχνικοί του τμήματος 
υποστήριξης θα συνδέονται 

μέσω τηλεφωνικής γραμμής με 
το σύστημα του Πελάτη   για 
εντοπισμό – διάγνωση –

αποκατάσταση προβλημάτων 
εντός 2 εργάσιμων ωρών από 

την λήψη του αιτήματος.  
 Δωρεάν επισκευή 

(ανταλλακτικά και εργασία) 

βλαβών που οφείλονται σε 
κατασκευαστική αστοχία 

υλικών. Ο χρόνος 
ανταπόκρισης σε πιθανή βλάβη 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 

ώρες από την λήψη του 
αιτήματος. 

 Εκδόσεις Συντήρησης του 
λογισμικού με πλήρεις οδηγίες 
και διαδικασίες εγκατάστασης 

και εκμετάλλευσης. 

Β.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει 

το προτεινόμενο Συμβόλαιο 
Συντήρησης του Εξοπλισμού των 

Χώρων Στάθμευσης μετά την 
Εγγύηση, παρέχοντας τις ίδιες 
υπηρεσίες  με αυτές κατά την 

διάρκεια Εγγύησης. 

ΝΑΙ   

Β.4 Ο Ανάδοχος  θα πρέπει να 

παραδώσει ένα αντίγραφο των 
τεχνικών εγχειριδίων του 

εξοπλισμού, με οδηγίες 
εγκατάστασης, χρήσης, 

λειτουργίας και συντήρησης. Τα 
τεχνικά εγχειρίδια θα πρέπει να 
είναι στην Ελληνική ή στην 

Αγγλική γλώσσα. Επιπλέον θα 
πρέπει να δοθούν διαγράμματα 

εγκατάστασης τα οποία θα 
περιλαμβάνουν διαγράμματα του 
όλου εγκατεστημένου συστήματος 

καθώς και διαγράμματα 
διασύνδεσης όλων των συσκευών 

που θα απαρτίζουν την 
εγκατάσταση.   

ΝΑΙ   

Β.5 Η εκπαίδευση στην χρήση του 
εξοπλισμού, από τον προμηθευτή, 
θα αφορά στα αντικείμενα: 

 Το χειρισμό των συσκευών. 
 Το χειρισμό των εφαρμογών, 

ΝΑΙ   
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επεξήγηση των λειτουργικών 

πλήκτρων και των 
χρησιμοποιούμενων 
διαδικασιών. 

 Επεξήγηση εννοιών και ειδικών 
όρων των υποσυστημάτων. 

 Υπόδειξη του τρόπου 
οργάνωσης και λειτουργίας της 
εργασίας για κάθε υποσύστημα. 

 Εξεύρεση λύσεων και 
απαντήσεων γύρω από τα 

πραγματικά, καθημερινά 
προβλήματα των χρηστών και 
την προσαρμογή τους στο νέο 

σύστημα. 
 Εκπαίδευση στις δυνατότητες 

παραμετροποίησης που διαθέτει 
το κάθε υποσύστημα και στους 
τρόπους με τους οποίους 

μπορεί ο χρήστης να τις 
εκμεταλλευτεί. 

Β.6 Ο υποψήφιος Ανάδοχος να 
διαθέτει εταιρία ή και 

υποκατάστημα ή επίσημο 
συνεργάτη για παροχή τοπικής 
υποστήριξης (fisrtlevelsupport) 

στην πόλη της Κέρκυρας. Στον 
φάκελο δικαιολογητικών της 

προσφοράς του ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος να καταθέσει Υπεύθυνη 
Δήλωση τόσο δικής του όσο και 

της εταιρείας – επίσημου 
συνεργάτη αναφορικά με την 

αποδοχή συνεργασίας στο εν λόγω 
έργο. H εταιρεία – συνεργάτης του 

Αναδόχου θα πρέπει επί ποινή 
απόρριψης να έχει αποδεδειγμένα 
εμπειρία σε εγκατάσταση/ 

συντήρηση συστημάτων 
διαχείρισης πάρκινγκ. Για το σκοπό 

αυτό ο Υποψήφιος Ανάδοχος, 
εφόσον χρησιμοποιήσει τοπικό 
συνεργάτη για την εγκατάσταση ή 

και την υποστήριξη του 
συστήματος, να καταθέσει στον 

φάκελο δικαιολογητικών της 
προσφοράς του πιστοποιήσεις 
εξουσιοδοτημένων τεχνικών του 

συνεργάτη από τον 
κατασκευαστικό οίκο. 

   

Β.7 Στο αντικείμενο και στον 
προϋπολογισμό του έργου 

περιλαμβάνονται: 

 Η στήριξη όλων των 
μηχανημάτων σε βάσεις που θα 

ΝΑΙ   
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έχουν κατασκευαστεί βάσει των 

προδιαγραφών που θα 
υποδειχθούν από την ανάδοχο 
εταιρεία. 

 Οι συνδέσεις όλων των 
καλωδίων που θα έχουν προ-

εγκατασταθεί σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της αναδόχου 
εταιρείας, βάσει των 

προδιαγραφών και 
 Η δοκιμή και λειτουργία του 

συστήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 
ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 
ΕΡΓΟ: 

 

 
 

 
ΦΟΡΕΑΣ: 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΧΡΗΣΗ: 
K.A.: 
Κ.Α.: 

 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»  

 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

 
74.400 € (με 24% ΦΠΑ) 

2021 
64.7134.001 
64.7135.010 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. Η/Υ Κεντρικού συστήματος  
και Χειροκίνητου Ταμείου  
Εξοπλισμός & Λογισμικό  

ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

2. Αυτόματο Ταμείο  ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

3. Υποσύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης  
Πινακίδων Μόνο για την Είσοδο 
Οχημάτων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

4. Μονάδα Εισόδου Διαβατικών & 
Μονίμων Πελατών 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

5. Μονάδα Εξόδου Διαβατικών & 
Μονίμων Πελατών 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

6. Μπάρες Ελέγχου Εισόδου – Εξόδου 
Μονίμων & Διαβατικών Πελατών 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

7. Σύστημα Σήμανσης Πληρότητας 

Σταθμού 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

8. Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

9. Υπηρεσίες Εγκατάστασης & 

Παραμετροποίησης, Έξοδα, τοπική 
υποστήριξη για ένα έτος 

ΚΑΤ’ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 

1   

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ):  

Φ.Π.Α. 24% :  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ):  

 
  Ο προσφέρων 

_________________, __ /__ / 2021 

 

 

 

 

 

________________________________ 
(Σφραγίδα & Υπογραφή) 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ 

 

 

 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι 

ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία 

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα [] Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό 

επίπεδο) 

 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: …………………………… 

ΑΔΑΜ Προκήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ]) http://www.eprocurement.gov.gr 

 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι 

δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997913727 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): www.corfu.gr 

Πόλη: ΚΕΡΚΥΡΑ 

Οδός και αριθμός: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α 

Ταχ. κωδ.: 49132 

Αρμόδιος επικοινωνίας: κα ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ 

Τηλέφωνο: 2661362794 και 2661362781 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο: promithion@corfu.gov.gr 

Χώρα: GR 

               Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»  

 

Σύντομη περιγραφή: 

Αντικείμενο της προμήθειας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, είναι η εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των 
ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης του Δήμου της 
Κεντρικής Κέρκυρας, στην «Σπιανάδα» (Κάτω Πλατεία).  

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος 
διαχείρισης με ηλεκτροκίνητες μπάρες πρόσβασης σε κάθε είσοδο και έξοδο, τερματικά εισόδου 
- εξόδου, αυτόματος σταθμός πληρωμής για την πληρωμή των υπηρεσιών στάθμευσης, καθώς 
και εξειδικευμένο λογισμικό μαζί με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την 
ορθολογικότερη διαχείρισή τους.  

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 73220000-0 «Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα 
ανάπτυξης». 

 

 

 

 

 

 

http://www.corfu.gr/
mailto:promithion@corfu.gov.gr
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι 

 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή  μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 

εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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- Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Ναι / Όχι 

 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

 

- Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα...): 
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- 

 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης: 

- Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

- Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 

- 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων Βασίζεται σε ικανότητες άλλων 

οντοτήτων 
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Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί 

στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

-Ταυτότητα της οντότητας 

-Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

-Ταυτότητα της οντότητας 

-Τύπος ταυτότητας 

-Κωδικοί CPV 

- 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που 

ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

Λόγος(-οι) 

 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

-Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

-Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

-Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
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.. 

Λόγος(-οι) 

-Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

-Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

Λόγος(-οι) 

-Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

-Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

-Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

-Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

-Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

-Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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- Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

              Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο 

στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

Ο οικονομικός φορέας 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; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
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Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

 

Ο οικονομικός φορέας 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; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

 

-H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

εργατικού δικαίου; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

              Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;  

              Απάντηση: Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 

στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· 

οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες 

απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· 

οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες 

απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνε 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα 

έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 

στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 

Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 

εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που 
αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

-Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-Αρχή ή Φορέας έκδοσης 



 

Σελίδα 110 

Λήξη  

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 

απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να το πράξει] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 

παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση 

σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του 

παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): Ημερομηνία 

Τόπος Υπογραφή 

 

 


