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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Βόλου

Ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Πόλη Βόλος

Ταχυδρομικός Κωδικός 38334

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL613

Τηλέφωνο 2421350 165, 2421350 294

Φαξ 24210 97610

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο z.kantola@volos-city.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες1 Μελέτη:  Καραγιάννης  Κων/νος,  Διακήρυξη:
Καντόλα Ζηνοβία

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://dimosvolos.gr/el 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Ή Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Βόλου και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας 2 

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.

γ)    H ηλεκτρονική  επικοινωνία  απαιτεί  την  χρήση  εργαλείων  και  συσκευών  που  δεν  είναι  γενικώς
διαθέσιμα.  Ή  απεριόριστη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  εν  λόγω  εργαλεία  και
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr 

 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης3

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ) είναι ο Δήμος Βόλου,
μέσω ίδιων πόρων προερχόμενων από τα τέλη στάθμευσης. Ή δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με
Κ.Α. : 70.6142.702 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Δήμου Βόλου
και έχουν γίνει οι σχετικές πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης.

1 Συμπληρώνεται  το όνομα,  η διεύθυνση,  ο αριθμός  τηλεφώνου και  τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος  (FAX),  η  διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  

2 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
3 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών «Εγκατάσταση & Λειτουργία Ευφυούς Συστήματος
Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Βόλου».

Οι Υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνουν:

 Την προμήθεια του συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

 Την αρχική παροχή των παρακάτω υπηρεσιών

 Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής 

 Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εγκατάστασης και παραμετροποίησης

 Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας του συστήματος

 Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αρμόδιων στελεχών του Δήμου

 Παροχή υπηρεσιών πιλοτικής λειτουργίας 

 Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία

 Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας του έργου

 Την επταετή παροχή των παρακάτω υπηρεσιών υπηρεσιών λογισμικού Σ.Ε.Σ.

 υπηρεσιών λογισμικού Σ.Ε.Σ

  υπηρεσιών πληρωμής θέσεων στάθμευσης μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών & ηλεκτρονικού
πορτοφολιού (e-wallet )

 υπηρεσιών εντοπισμού παράβασης και έκδοσης κυρωτικών πράξεων/ κλήσεων από τη Δημο-
τική Αστυνομία μέσω ειδικής εφαρμογής με χρήση έξυπνων φορητών συσκευών

 υπηρεσιών διαγράμμισης και σήμανσης της περιοχής εφαρμογής του Σ.Ε.Σ 

 υπηρεσιών Help Desk προς τους πολίτες χρήστες του Σ.Ε.Σ. 

 υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :

CPV Περιγραφή

72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών

32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας

72415000-2 Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW)

38820000-9 Εξοπλισμός τηλεχειρισμού

34926000-4 Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειμένου του Διαγωνισμού.

Ή εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.603.881,85 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 5.325.711,17 - ΦΠΑ: €1.278.170,68).

Δίδεται  δικαίωμα  ρήτρας  αναθεώρησης  της ΣΠΥ που  θα υπογραφεί,  με  βάση  το άρθρο  132,  παρ.  1,
περίπτωση α, του ν. 4412/2016.

Ή  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  7  έτη  από  την  εγκατάσταση  του  Συστήματος  Ελεγχομένης
Στάθμευσης.
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Ή σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική  άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Ή 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.  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” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

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

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών του Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

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

του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη  διασταύρωση  των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του Δημοσίου  ή  των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,  της κοινής
απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.  20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα
‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του
άρθρου 65 του  ν.  4172/2013  (Α  167)  για  τον καθορισμό:  α)  των μη «συνεργάσιμων  φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»

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 7 και 13 έως 15,
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του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία”, 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

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

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

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.

Της απόφασης   233/2021 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει την Μελέτη και τους όρους
της διακήρυξης

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/05/2021και ώρα  15:004

Ή διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Ή.Δ.Ή.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr , την 30-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης5 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 30/03/2021
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 6

Ή προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ήλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΉΜΔΉΣ). 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΉΔΉΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: Α/Σ 108038

4 Κατά  τον  καθορισμό  των  προθεσμιών παραλαβής  των προσφορών οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη  την  πολυπλοκότητα  της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Ή ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019.

5 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ.
άρθρο 65, παρ.6, ν.4412/2016 

6 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Ή παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ώστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε
περίπτωση σε  εθνικό  επίπεδο,  όταν  οι  Α.Α.  δεν  έχουν  ενημερωθεί  σχετικά  με  τη  δημοσίευση  εντός  48  ωρών  από  τη
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. . Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016. 
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 7 8 9 10, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

.......

[συμπληρώνεται ο ελληνικός τύπος (αναφορά σε έντυπα, ημερομηνία αποστολής και δημοσίευσης, εφόσον
η τελευταία είναι γνωστή) αναλόγως εάν η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του π.δ.
118/2007 ή του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007] .

Ή  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)11 

Ή Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
: https  ://  dimosvolos  .  gr   στη διαδρομή : ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΉΡΥΞΕΙΣ , στις 30/03/202112.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Ή δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Αναδοχο.

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.  Ή  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.

7 Ή υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο
άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016  

8 Ή  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  4  του  ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται,  βλέπε άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

9 Ή υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

10  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΔΉΜΟΣΙΕΥΣΕΏΝ
ΣΤΟΝ  ΕΘΝΙΚΟ  ΤΥΠΟ  ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  Ν.4412/2016»,  2Ή ΕΚΔΟΣΉ  13/7/2018,  στην  ιστοσελίδα  της  Αρχής,  στη  διαδρομή
Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

11  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΉΜΔΉΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  TED, ιστοσελίδα
α.α.), βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο  :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ
38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ»  , στην ιστοσελίδα της Αρχής,
στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

12 Ειδικά  για  τις  συγχρηματοδοτούμενες  συμβάσεις  στο  πλαίσιο  των  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ  2014-2020  η  δημοσίευση  της
προκήρυξης στην ιστοσελίδα της οικείας Διαχειριστικής Αρχής , ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για διάστημα δέκα
(10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο
36  της  με  αρ.  110427/ΕΥΘΥ/1020/2016(  ΦΕΚ  Β΄3521/01-11-2016)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας,  Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

1. η  με  αρ.  Πρωτ:  2510/30-3-2021  Προκήρυξης  της  Σύμβασης,  όπως  αυτή  έχει  δημοσιευτεί  στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. Ή παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

4. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

5. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου 

6. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

7. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ

8. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

9. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών

10. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ)

11. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ VIΙ – Σχέδιο Σύμβασης Μεσεγγύησης 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ήλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΉΔΉΣ),  η  οποία  είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο
του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.  Αιτήματα
παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο
σύστημα οικονομικούς φορείς,  δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί  (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)  και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Ή διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης  έχουν συνταχθεί  στην ελληνική γλώσσα.  Τυχόν ενστάσεις  ή  προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,  που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984
(Α΄188)13.Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της  Χάγης  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται  από μετάφρασή  τους στην ελληνική  γλώσσα επικυρωμένη είτε  από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

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 Ε.Τ.Α.Α. - 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. 
13 Επιτρέπεται  η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και  δικαιολογητικού  που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Ή επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
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Υποδέιγματα των εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙV

Ή αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της 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. Ή Α.Α. μπορεί να
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον
τους ανατεθεί η σύμβαση.

 3. 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  2%  του
προϋπολογισμού  του  Διαγωνισμού  χωρίς  Φ.Π.Α.  μη  συμπεριλαμβανομένων  των  δικαιωμάτων
προαίρεσης, ποσού 106.514,22 ευρώ.

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.

Ή 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,  ήτοι  μέχρι  ....................,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Ή  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3.  Ή  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει  εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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:
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2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος  για  τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (IKE),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχι-
στον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι -
στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
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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/και,

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,

γ) 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 ή αίτησης συμμετοχής: 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 α) και
β) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

δ)  Αν  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α) και β) δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Στην  περίπτωση αυτή,  ο  οικονομικός  φορέας δεν υποχρεούται  να  απαντήσει  καταφατικά στο σχετικό
ερώτημα  του  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου  Εγγράφου Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  του  άρθρου  79,  ή  άλλου  αντίστοιχου
εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις
όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  ή,  κατά  περίπτωση,  εάν  έχει
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α) και β) της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 διακανονισμού.

2.2.3.3  α) 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 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, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Ή 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) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
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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, κατά τα οριζόμενα 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, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 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  εξ  αμελείας  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 του σχετικού γεγονότος. 

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα  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.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005,
όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.6.  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 

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης  παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Ή  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.
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2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

Σε περίπτωση Ενώσεων Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις των
παρακάτω σημείων 2.2.4 έως 2.2.7 που ακολουθούν, αρκεί να ικανοποιούνται τουλάχιστον από ένα μέλος
της Ένωσης.

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.  Εφόσον  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι
μέλη  του  εν  λόγω  οργανισμού  ή  να  τους  καλέσει  να  προβούν  σε  ένορκη  δήλωση  ενώπιον
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

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 μητρώα.

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

i. να αποδεικνύουν,  μέσο γενικό κύκλο εργασιών (αυτοτελή έργα,  κοινοπραξίες)  για τις  τρεις (3)
τελευταίες Οικονομικές Χρήσεις ή για το διάστημα που αυτοί δραστηριοποιούνται, σε περίπτωση
που  είναι  μικρότερο  της  τριετίας,  τουλάχιστον  ίσο  ή  μεγαλύτερο  προς  την  αξία  του
Προϋπολογισμού της ΣΠΥ (άνευ ΦΠΑ).

ii. να διαθέτουν βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα τους, ύψους 25%
του προϋπολογισμού του Διαγωνισμού, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση Ένωσης Εταιριών, το εν λόγω
κριτήριο μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

i. Kατά την τελευταία τριετία και μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφοράς στον διαγωνισμό, να
έχουν εκτελέσει  δύο (2) ή περισσότερα δημόσια ή ιδιωτικά έργα προμήθειας και εγκατάστασης
Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Εφαρμογών Smart Cities. 

ii. Κατά την τελευταία τριετία και μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφοράς στον διαγωνισμό να
έχουν εκτελέσει δύο (2) ή περισσότερα δημόσια ή ιδιωτικά έργα προμήθειας και εγκατάστασης Συ-
στήματος Έξυπνης Στάθμευσης.
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iii. Να διαθέτει τουλάχιστον έναν Υπεύθυνο Έργου με 10 έτη εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων, ως
Υπεύθυνος Έργων. Απαιτείται προσκόμιση πλήρους Βιογραφικού Σημειώματος και για την εμπειρία
θεωρείται απαραίτητη η επιπλέον προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από Δημόσιο Φορέα ή Συμ-
βάσεων Απασχόλησης ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη (είτε με
γνήσιο υπογραφής,  είτε με ψηφιακή υπογραφή) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του εργοδότη,  για
απόδειξη της εμπειρίας σε Ιδιωτικό Φορέα. Για την εμπειρία μετρώνται τα έτη απασχόλησης και όχι
τα έτη από κτήσεως πτυχίου.

iv. Να διαθέτει έναν Ήλεκτρολόγο Μηχανικό ή έναν Μηχανολόγο Μηχανικό.

v. Να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) αδειούχους Ήλεκτρολόγους Εγκαταστάτες.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι Οικονομικοί Φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ
ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο, ISO 27001:2013
και ISO 39001, τα οποία να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 82, του
ν.4412/16.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών  τους  με  αυτούς.  Στην  περίπτωση  αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  μόνο,  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων όσον  αφορά τα κριτήρια  που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.

Υπό τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 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 ηλεκτρονικό αρχείο,το οποίο αποτελεί
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 μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα ή έχουν  εξουσία εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
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είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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. 

Ώς 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  παραγράφου  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

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. Ή δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

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.

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 παρακάτω δικαιολογητικά14:

14 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.  Σημειωτέον ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
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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.  Ή  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 τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ 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.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  Το
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Ή., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Ή μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων15

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς.  Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω 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

θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

15  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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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.

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 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το  οποίο  να προκύπτει  ότι  οι  μετοχές  είναι  ονομαστικές,  το  οποίο  να  έχει  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)
εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του,  καθώς  και  αναλυτική  κατάσταση  με  τα  στοιχεία  των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της,  ονομαστικές  μετοχές προσκομίζει  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  του  κράτους  της  έδρας,  από το
οποίο να προκύπτει  ότι  οι  μετοχές είναι  ονομαστικές,  αναλυτική κατάσταση μετόχων,  με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  μετόχων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  1%  των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία  Γενική  Συνέλευση,  αν  οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν  δεν  προσκομισθεί
κατάσταση  κατά τα  ανωτέρω,  η  εταιρεία  αιτιολογεί  τους  λόγους  που  οι  μέτοχοι  αυτοί  δεν  της  είναι
γνωστοί.

Ή αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και

στ)  για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

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
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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  οικείο
επαγγελματικό μητρώο.

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  αν,
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.i οι
οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τους  ισολογισμούς  για  κάθε  έτος.  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. 

Για  την  περίπτωση  2.2.5.ii: Βεβαίωση  τραπεζικού  ιδρύματος  για  την  πιστοληπτική  ικανότητα  του
Προσφέροντα,  ύψους  25%  του  προϋπολογισμού  του  Διαγωνισμού,  χωρίς  ΦΠΑ.  Ή  πιστοληπτική  θα
αναφέρει τον οικονομικό φορέα για τον οποίο εκδίδεται, και σε περίπτωση ένωσης ή δάνειας οικονομικής
και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας,  ο  οικονομικός  φορέας  υπέρ  του  οποίου  εκδόθηκε  η  βεβαίωση
πιστοληπτικής ικανότητας,  η  οποία θα συνοδεύεται  από έγγραφη δέσμευση ότι  θα την παρέχει  στον
προσφέροντα.

Β.4.  Για τις  περιπτώσεις  2.2.6.  i και  ii:  Σύμβαση/εις,  Βεβαίωση/εις  Καλής  Εκτέλεσης  ή Πρωτόκολλο/α
Παραλαβής  για  την  απόδειξη  της  εκτέλεσης  του  φυσικού  αντικειμένου.  Για  την  περίπτωση  2.2.6.iii.
Βιογραφικό  Σημείωμα  και  όσον  αφορά  την  εμπειρία  θεωρείται  απαραίτητη  η  επιπλέον  προσκόμιση
σχετικών βεβαιώσεων από Δημόσιο Φορέα ή Συμβάσεων Απασχόλησης ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου
8 Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη (είτε με γνήσιο υπογραφής, είτε με ψηφιακή υπογραφή) από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του εργοδότη, για απόδειξη της εμπειρίας σε Ιδιωτικό Φορέα. Για την εμπειρία μετρούνται τα
έτη απασχόλησης και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου. Για τις περιπτώσεις  2.2.6.δ  iv &  v:  Βιογραφικό
Σημείωμα, πτυχία, άδειες 

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  εν  ισχύ
πρότυπα. 

Β.6. 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 σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΉ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις  τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης  εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,  εφόσον  αυτή
προκύπτει  από πιστοποιητικό αρμόδιας  αρχής  (πχ  γενικό  πιστοποιητικό του ΓΕΜΉ),  αρκεί  η  υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  σύστασης  και  μεταβολών  (όπως  καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου
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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. 

Ή  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. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

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.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Κριτήριο Βαθμολογία Βαρύτητα
(%)

Αξιολόγηση

Τ1

Λογισμικό Πλατφόρμας Έξυπνης 
Πόλης:

Βαθμός κάλυψης – υπερκάλυψης τε-
χνικών προδιαγραφών του πίνακα 
συμμόρφωσης 3a

Β1=100 - 120 10% Τ1=Β1 x 0,10

T2 Λογισμικό έξυπνης στάθμευσης:

Βαθμός κάλυψης – υπερκάλυψης τε-

Β2=100 - 120 30% Τ2=Β2 x 0,30
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χνικών προδιαγραφών των πινάκων 
συμμόρφωσης 3b & 3c

T3

Εφαρμογή έξυπνων κινητών τηλε-
φώνων δημότη:

Βαθμός κάλυψης – υπερκάλυψης τε-
χνικών προδιαγραφών του πίνακα 
συμμόρφωσης 3d

Β3=100 - 120 15% Τ3=Β3 x 0,15

T4

Εφαρμογή έξυπνων κινητών τηλε-
φώνων δημοτικής αστυνομίας:

Βαθμός κάλυψης – υπερκάλυψης τε-
χνικών προδιαγραφών του πίνακα 
συμμόρφωσης 3e

Β4=100 - 120 15% Τ4=Β4 x 0,15

T5

Υποδομή ανίχνευσης καταληψημότη-
τας θέσεων στάθμευσης:

Βαθμός κάλυψης – υπερκάλυψης τε-
χνικών προδιαγραφών του πίνακα 
συμμόρφωσης 3f

Β5=100 - 120 15% Τ5=Β5 x 0,15

T6

Εξοπλισμός και λογισμικό ασύρματου 
δικτύου:

Βαθμός κάλυψης - υπερκάλυψης τε-
χνικών προδιαγραφών του πίνακα 
συμμόρφωσης 3g

Β6=100 - 120 15% Τ6=Β6 x 0,15

100%

Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς (συνολική βαρύτητα 40%)

Ή τεχνική αρτιότητα της πρότασης αποτελεί κριτήριο αποδοχής ή όχι της συμμετοχής στο επόμενο στάδιο
του  Διαγωνισμού.  Το  σύνολο  της  βαθμολόγησης  της  Τεχνικής  Προσφοράς  (ΒT)  προκύπτει  από  το
άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων (Τ1,Τ2,Τ3,Τ4,T5,Τ6) δηλαδή: ΒT =Τ1+Τ2+Τ3+Τ4+T5+Τ6. Ο προκύπτων
βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.

Ή βαθμολόγηση των κριτηρίων Τ1,Τ2,Τ3,T4,Τ5,Τ6 γίνεται με βάση την πληρότητα και την εναρμόνιση των
τεχνικών προσφορών για  τα συγκεκριμένα  κριτήρια  σε  σχέση με  τις  απαιτούμενες  προδιαγραφές  της
Διακήρυξης.  Ή  τιμή  βάσης  των  παραπάνω  κριτηρίων  είναι  το  100  και  το  120  η  μέγιστη  δυνατή
βαθμολόγηση.

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

Στη διάρκεια εξέτασης των Υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όσοι
υποψήφιοι     δεν     συγκεντρώσουν     σε     οποιοδήποτε     από     τα     επιμέρους     κριτήρια     βαθμολογία     τουλάχιστον  
100 δεν συνεχίζεται η εξέταση του υπολοίπου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τους και δεν γίνονται     δε  -  
κτοί  .  

Οι υποψήφιοι που δεν γίνονται δεκτοί μετά την ολοκλήρωση εξέτασης των Υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΙ-
ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αποκλείονται από τη διαδικασία. Ο Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζεται.
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Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς (συνολική βαρύτητα 60%)

Ή οικονομική προσφορά του κάθε αναδόχου θα υπολογίζεται αναφέροντας το ποσοστό χρέωσης (%) επί
των εισπράξεων από τέλη στάθμευσης, που ζητούν για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το ποσοστό 50%
αποτελεί τη βάση για τη διαγωνιστική διαδικασία και είναι το μέγιστο δυνατό για τον Ανάδοχο.

Οι Οικονομικές Προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και προκύπτουν από το έντυπο
της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος. Πιο συγκεκριμένα η βαθμολογία της κάθε Οικονομικής
Προσφοράς ισούται με το λόγο της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς Οmin, προς την βαθμολογούμε-
νη οικονομική προσφορά ΒO.

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βαρύτητας της
βαθμολογίας της Οικονομικής Προσφοράς ορίζεται 60%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Ή κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς γίνεται με βάση τον
ακόλουθο τύπο:

Α = 0,40 * (BTi / BTmax) + 0,60 * (BΟmin/ BOi)

όπου:

Α = ο τελικός βαθμός της προσφοράς

BTi = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα

BTmax = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς

BOi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα

BΟmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Ο διαγωνιζόμενος με την
υψηλότερη βαθμολογία Α ανακηρύσσεται Προσωρινός Ανάδοχος.

Σε περίπτωση ισοδύναμων Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία  Τεχνικής  Προσφοράς.  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  και  ως  προς  την  Τεχνική  Προσφορά,  η
Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με κλήρωση μεταξύ των Οικονομικών Φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες Τεχνικές Προσφορές

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος/ τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ή  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  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.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΉΔΉΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα που ορίζει  η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκρι-
μένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται  από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λε-
πτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΉΔΉΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιο-
λογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά
μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσί-
ων συμβάσεων.  Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην
οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής
ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ή υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδα-
φίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών. 

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις  τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΉΔΉΣ,  η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς  του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά με τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
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φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη
των  αναφερθέντων  στην  τελευταία  υποπαράγραφο  της  παραγράφου  2.4.2.1  του  παρόντος  για  τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

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.

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  11  παρ.  2  του  ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια και  όσα προβλέπεται  από το ν.  4250/2014 ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να αποδέχονται  σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Ή  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

α. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και στα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου  XML  και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΉΔΉΣ  και  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Ήλεκτρονικό Αρχείο). 

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  Οικονομικού  Φορέα ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 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.

Ώς 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.
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της Ένωσης.

Επίσης:

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων Οικονομικών Φορέων, κάθε τρί-
τος Φορέας που δανείζει εμπειρία, οφείλει να υποβάλει ξεχωριστό ΕΕΕΣ. Ειδικά στο Μέρος IV «Κρι-
τήρια Επιλογής» του ΕΕΕΣ συμπληρώνονται τα πεδία εκείνα για τα οποία δανείζει την εμπειρία.

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (βλ.
ΕΕΕΣ, μέρος  IV, παρ. Γ «ποσοστό υπεργολαβίας»), τμήμα/τα του αντικειμένου της παρούσης που
υπερβαίνει/ουν το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της προσφοράς του κάθε υπεργολάβος
που αναλαμβάνει κάποιο από τα τμήματα αυτά, οφείλει να υποβάλει ξεχωριστό ΕΕΕΣ. 

Τυχόν  στοιχεία  κατά  την  περιεχόμενη  στο  ΕΕΕΣ  του  προσφέροντος  στο  πρόσωπο  του  οποίου
συντρέχει λόγος αποκλεισμού -αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν
την αξιοπιστία του 

β.  Ή  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),.

3. Όλα τα δικαιολογητικά -  έγγραφα τεκμηρίωσης κάλυψης των κριτηρίων επιλογής των άρθρων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, καθώς και τα δικαιολογητικά απόδειξης της δάνειας εμπειρίας του άρθρου 2.2.8.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

Ή  τεχνική  προσφορά  θα  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  καλύπτει  όλες  τις  απαιτήσεις  και  τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα Ι, περιγράφοντας ακριβώς πώς
οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και
δικαιολογητικά,  βάσει  των οποίων θα αξιολογηθεί  η  καταλληλόλητα των προσφερόμενων αγαθών,  με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι.

Ειδικότερα, η πρόταση πρέπει,  κατ’  ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού,  να περιλαμβάνει  αναλυτική
τεχνική  περιγραφή  της  προτεινόμενης  λύσης  που  προσφέρει  ο  υποψήφιος  Οικονομικός  Φορέας,  στην
οποία θα περιέχονται τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με το τεχνικό προσωπικό, τον τεχνικό εξοπλισμό
και  τις  υπηρεσίες  που  προσφέρονται,  καθώς  και  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  το  σύνολο  των
προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι συμπεριλαμβανομένων των σχετικών Τεχνικών Φυλλαδίων, Δηλώσεων
Συμμόρφωσης, Πιστοποιήσεων, Εκθέσεων Ελέγχου και των λοιπών δεδομένων που ζητούνται.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

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

Ή Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως
ορίζεται κατωτέρω στο σχετικό Παράρτημα της διακήρυξης.

Ο προσφέρων θα επισυνάψει  στον (υπο)φάκελο «οικονομική προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά  του  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένη  και  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  (σύμφωνα  με  το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.

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 και  στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

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

26





Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΏ 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 στην παρούσα διακήρυξη. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

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

Ή 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 α 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.

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 παρέτειναν 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 είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

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 δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) ,  2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών),  3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται  συμπλήρωση ή διόρθωση,  δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 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.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
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θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΉΔΉΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την 11-05-2021  και  ώρα 10:30  ή την  [4η ]  εργάσιμη ημέρα μετά την  καταληκτική  ημερομηνία
προσφορών.

 Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων   αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων,  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε  πλήρη.  Ή
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών  και  την  αποδοχή  και  βαθμολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών,  με  βάση  τα  κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο  πρακτικό,   το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Τα  αποτελέσματα  των  εν  λόγω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  &  «Τεχνική  Προσφορά»
επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία
κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ,   στους  προσφέροντες,  μαζί  με  αντίγραφο  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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δ)  Ή  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 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 δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ  δύο  ή  περισσοτέρων  προσφερόντων  η  ανάθεση  γίνεται:  στην  προσφορά  με  τη  μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.

Αν  οι  ισοδύναμες  προσφορές  έχουν  την  ίδια  βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς,  η  αναθέτουσα  αρχή
επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισοδύναμες
προσφορές.  Ή  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  αυτών  των
οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του απο-
φαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λει-
τουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΉΔΉΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν
λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκ-
δίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογη-
τικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
μέσω του συστήματος 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 που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης  για την παράταση της προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο συνοδεύεται  με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
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Το  παρόν  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης,  κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ.  5 εδαφ. α’  του ν.  4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

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, 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 αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

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,  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου
(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  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Ή διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  κατά  τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως  εκπτώτου.  Επισημαίνεται  ότι,  η  αρμόδια  επιτροπή  του
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και  ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  Για
κατακύρωση  μέρους της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,  απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Ή αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Ή απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται  εφόσον  συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλ-
θει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
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επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

γ) κοινοποιηθεί  η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψι-
γενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου
ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Ή υπεύθυνη δήλωση ελέγχε-
ται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Ή αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει  τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  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. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται να
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ)  δέκα (10)  ημέρες  από την  πλήρη,  πραγματική  ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση της  πράξης  που  βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΉΜΔΉΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ή  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του
ΕΣΉΔΉΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
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Ή προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας,  η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προ-
σφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβα-
σης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΉΔΉΣ:

•  κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του α� ρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

Ή ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται  (εν  όλω ή εν μέρει)  ή  απορρίπτει  την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής. Ή Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυ-
γή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέρ-
γεια της διαδικασίας.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΉΔΉΣ  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.
Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  της  Αναθέτουσας  Αρχής
κατατίθενται  μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΉΔΉΣ  έως  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  τη  συζήτηση  της
προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.

Ή άσκηση της ως άνω προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση για την άσκηση  των ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της  απόφασης  της
ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου.  Δικαίωμα  άσκησης  των  ίδιων
ενδίκων  βοηθημάτων  έχει  και  η  αναθέτουσα  αρχή,  αν  η  ΑΕΠΠ  κάνει  δεκτή  την  προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις  ή  παραλείψεις  της αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον έχουν εκδοθεί  ή συντελεστεί  αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Ή άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Ή αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.

Ή άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος,  είναι  δυνατή η άσκηση προδικαστικής  προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Ή 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 του αρμόδιου  οργάνου,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Ή 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,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Ή  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της,  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  της  ως  άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Ή Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης, θα αφορά στη συνολική διάρκεια της ΣΠΥ και το
ύψος  της  θα  ανέρχεται  σε  ποσοστό  2,5%,  επί  του  ετήσιου  ποσού  καταβολής  στον  Ανάδοχο  που  θα
προβλέπει η ΣΠΥ, εκτός ΦΠΑ. Θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, εντός του πρώτου μήνα εκάστου έτους της
ΣΠΥ.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

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΄.

Ή  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.

4.4 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. Ή 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
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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. Ή 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 

Ή 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 καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με
απόφαση της Α.Α.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Ή 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 έχει 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 

Ο τρόπος πληρωμής αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων στο άρθρο
28.

5.1.1. 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

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 επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβα-
τικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμ-
φωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης
της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις  οποίες οφείλει  να προβεί  αυτός,  θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του,  η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση  παρέλθει  χωρίς  να  συμμορφωθεί,  κηρύσσεται  αιτιολογημένα  έκπτωτος  μέσα  σε  τριάντα  (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφα-
σης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπρα-
ξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμ-
βασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
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ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και
για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης16.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμε-
νης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντί-
στοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες πα-
ρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθε-
ση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Ή επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ-
πτωτο.

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. Ή εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλε-
πόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 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 προ-
σφυγή, 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  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

16  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019. 

38





6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Ή  παρακολούθηση  της εκτέλεσης  της Σύμβασης  και  η  διοίκηση αυτής  θα  διενεργηθεί  από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο  για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω  μη  τήρησης  των  ως  άνω  όρων  και  ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  του
αντικειμένου  και  παράταση  της  διάρκειας  της  σύμβασης,  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  132  του  ν.
4412/2016. 

6.1.2. Ή αρμόδια υπηρεσία, μπορεί με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης, ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή έχοντα εμπειρία τεχνικό υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την
σύμβαση  φορέων,  στους  οποίους  ανατίθενται  επιμέρους  καθήκοντα  για  την  παρακολούθηση  της
σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Ή διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 7 έτη από την εγκατάσταση του Συστήματος Ελεγχόμενης
Στάθμευσης.

6.2.2. Ή συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Αν  οι  υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Όπως αναλύεται στο Παράρτημα ΙΙ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

1. Ή παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.

2.  Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη σύμβαση,  μπορεί δε να καλείται να παραστεί  και ο ανάδοχος.  Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας,  η  επιτροπή  παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της
σύμβασης  χωρίς  έγκριση  ή  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,
β)  είτε  εισηγείται  για  την  παραλαβή  με  παρατηρήσεις  ή  την  απόρριψη  των  παρεχομένων
υπηρεσιών  ή  παραδοτέων,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  3  και  4.
Τα  ανωτέρω  εφαρμόζονται  και  σε  τμηματικές  παραλαβές.
3.  Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα  παραδοτέα  δεν
ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
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γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  και  συνεπώς  αν  μπορούν  οι  τελευταίες  να  καλύψουν  τις  σχετικές
ανάγκες.
4.  Για  την  εφαρμογή  της  παραγράφου  3  ορίζονται  τα  ακόλουθα:
α)  Στην περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι,  δεν επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης,
η  επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο  οριστικής
παραλαβής,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου  οργάνου  απορρίπτονται  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα  παραδοτέα,  με  την
επιφύλαξη  των  οριζομένων  στο  άρθρο  220.
5.  Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο των  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία
υποβολής  του  παραδοτέου  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  δεν  έχει  εκδοθεί  πρωτόκολλο
παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι
η  παραλαβή  έχει  συντελεσθεί  αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη 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  της  παραγράφου  1.  Ή  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει
τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχε-
τικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμ-
βιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
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κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η ανα-
θέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει  τον/τους επόμενο/ους,  κατά σειρά,  μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκρι-
μένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου
αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτω-
τος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Βασικές Αρχές Ευφυούς Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Δήμου 
Βόλου

I. Στόχοι Έργου Ελεγχόμενης Στάθμευσης
Βασικούς  στόχους  που  ο  Δήμος  Βόλου  επιθυμεί́  να  πετύχει  με  την  εγκατάσταση  του

προτεινόμενου ευφυούς συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης αποτελούν οι παρακάτω:

 Διασφάλιση της στάθμευσης των κατοίκων, με την παροχή προνομίων ελεύθερης στάθ-
μευσης σε συγκεκριμένα οδικά́ τμήματα.

 Αποθάρρυνση της μακροχρόνιας στάθμευσης και της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων. Ταυ-
τόχρονα, στις περιοχές όπου υπάρχει εμπορική́ δραστηριότητα ή παροχή́ υπηρεσιών, δί-
δεται η δυνατότητα στάθμευσης για τους επισκέπτες (που πολλές φορές δεν διευκολύνο-
νται από́ τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς διότι πραγματοποιούν σύνθετες διαδρομές), με
στόχο να διευκολυνθεί́ η εμπορική́ δραστηριότητα και η λήψη υπηρεσιών.

 Ευελιξία επεκτασιμότητας του συστήματος. Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης μέσω
κινητού́ τηλεφώνου που θα εφαρμοσθεί́ σε συγκεκριμένα οδικά́ τμήματα του Δήμου, θα
πρέπει να διαθέτει την ευελιξία να μπορεί́ ανά́ πάσα στιγμή́ να επεκταθεί́ στις γύρω πε-
ριοχές  (ή  οδικά́  τμήματα),  στις  οποίες  θα  ανακύπτουν,  με  την  πάροδο  του  χρόνου,
ανάγκες ελέγχου της στάθμευσης. Θα πρέπει επίσης να έχει τέτοια δομή́ και στοιχεία που
να μπορεί́ να καλύψει τις τυχόν ιδιαιτερότητες των διαφόρων περιοχών του Δήμου, χωρίς
να χάνεται η ομοιογένεια του.

 Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών. Το σύστημα θα οργανωθεί́  με τέτοιο τρόπο, ώστε
πρωτίστως να βελτιώσει τις συνθήκες στάθμευσης και κυκλοφορίας που επικρατούν αυτή́
τη στιγμή́ στα κεντρικά́ οδικά́ τμήματα του Δήμου περιορίζοντας ουσιαστικά́ την παράνο-
μη στάθμευση που ευθύνεται σε σημαντικό́ βαθμό́ για τις συνθήκες αυτές.

 Μείωση της χρήσης του Ι.Χ. Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης τακτοποιεί́ και διευκο-
λύνει τη στάθμευση, αλλά́ δεν ενθαρρύνει και ει δυνατόν αποτρέπει τη χρήση του Ι.Χ. για
τις μετακινήσεις των πολίτων στο κέντρο της πόλης.  Αυτό́ μπορεί́  να επιτευχθεί́  με την
άσκηση κατάλληλης πολιτικής (βελτίωση αστικών συγκοινωνιών, αστυνόμευση κ.λπ.)

 Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Θα αποβλέπει στη μείωση της ρύπανσης και τη
βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων της κεντρικής περιοχής εφαρμογής.

II. Περιοχή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης
Ή  περιοχή  εφαρμογής  του  νέου  ΣΕΣ  σύμφωνα  με  την  2188/8-1-2021 Απόφαση  του

Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελλάδας  (ΦΕΚ 159Β’/21-1-2021)
περιλαμβάνει  την  περιοχή  που  περικλείεται  από  τις  οδούς  Φιλελλήνων,  Μαγνήτων,  Κοραή,
Κωνσταντά,  54ου Συντάγματος  ΕΛ.ΑΣ.,  Γαζή,  Βασσάνη,  2ας  Νοεμβρίου,  Θουκυδίδου,
Παπαδιαμάντη, Λαμπράκη, Μπόρελ, Αργοναυτών, Ήπείρου, Ιάσονος, Φιλελλήνων, Δημητριάδος,
Τσοποτού, Φιλίππου Ιωάννου, Σαράτση, Περραιβού, Πολυμέρη, Φιλελλήνων.  Ή περιοχή φαίνεται
στο χάρτη που ακολουθεί:
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Ή  περιοχή  παρέμβασης  περιλαμβάνει  μικτές  χρήσεις  (υπηρεσίες,  εμπόριο,  κατοικία,
ψυχαγωγία).

Επισημαίνεται ότι εντός της παραπάνω περιοχής, έχουν χωροθετηθεί:

 Θέσεις ΣΕΣ επί πληρωμή,
 Θέσεις αποκλειστικά για μόνιμους κάτοικους,
 ενώ έχουν διατηρηθεί και άλλες ειδικές θέσεις, όπως ΑμεΑ, θέσεις/πιάτσες ΤΑΧΙ, σχολι-

κές, θέσεις ΜΟΤΟ και λοιπές θέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κανονιστικές αποφάσεις
από το Δ.Σ.

Χρονικοί περιορισμοί δεν ισχύουν για τις ειδικές θέσεις και τις θέσεις κατοίκων.

Τα  οχήματα  κατοίκων,  στην  περίπτωση  όπου  σταθμεύουν  σε  θέσεις  επισκεπτών,  θα
πρέπει  να  καταβάλλουν  το  αντίστοιχο  τέλος,  κατά  τις  ημέρες  και  ώρες  λειτουργίας  του
συστήματος.

III.Πολιτική Χρέωσης και Χρονικών Περιορισμών
Ή  τιμολογιακή  πολιτική,  η  επιλογή  του  τρόπου  είσπραξης  τελών  και  οι  χρονικοί

περιορισμοί στην επιτρεπόμενη διάρκεια της στάθμευσης αποτελούν βασικά στοιχεία για την
εφαρμογή του σχεδίου στάθμευσης.
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Ή τιμολογιακή πολιτική λειτουργεί ως εργαλείο ρύθμισης της ζήτησης για στάθμευση και
επιλογής μέσου μεταφοράς από τους χρήστες. Τα υιοθετούμενα τέλη στάθμευσης συναρτώνται
με την εκάστοτε οικονομική δυνατότητα των πολιτών, ώστε να μην δημιουργούνται διακρίσεις
και  αποκλεισμοί,  ιδιαίτερα  σε  περιπτώσεις  όπου  η  ανάγκη  για  στάθμευση  στο  κέντρο  είναι
ανελαστική.  Επιπρόσθετα  θα  πρέπει  να  γίνει  κατανοητό,  ότι  τα  έσοδα  από  την  ελεγχόμενη
στάθμευση,  θα  διατίθενται  για  αστικές  αναπλάσεις  (διαμόρφωση  πεζοδρόμων,  πεζοδρόμια,
ποδηλατόδρομοι, κλπ.) και γενικότερα σε έργα κοινωφελούς χαρακτήρα, ανταποδοτικά προς τον
πολίτη.
Σε ότι αφορά το αντίτιμο της στάθμευσης, προτείνεται η δημιουργία μίας ζώνης τιμολόγησης:

Διάρκεια στάθμευσης Τέλος στάθμευσης

1 ώρα 1,00€

2 ώρες 2,00€

3 ώρες 3,00€

Ώς ελάχιστο κόστος στάθμευσης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην ελάχιστη διάρκεια
στάθμευσης (δηλαδή 1,00€ για μία ώρα). Ή ανανέωση του 3ωρου χρόνου στάθμευσης σε ίδια
θέση δεν επιτρέπεται.

Επίσης, οι κάτοικοι θα καταβάλουν ένα ετήσιο τέλος για το κόστος έκδοσης της κάρτας
μονίμου  κατοίκου  και  για  την  ανάληψη  ενός  μικρού  μέρους  του  κόστους  συντήρησης  και
αστυνόμευσης των θέσεων τους. Το σχετικό ποσό που καταβάλουν οι δημότες άλλων πόλεων
που έχει εφαρμοστεί αντίστοιχο μέτρο είναι 10€ ετησίως και προτείνεται κάτι αντίστοιχο και για
το Δήμο Βόλου.

Τυχόν αύξηση του τέλους στάθμευσης είναι δυνατή εάν κριθεί ότι η διάρκεια κατάληψης
από τα ίδια οχήματα είναι σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό. 

Τέλος,  σε όποιον σταθμεύει το όχημά του στις θέσεις επισκεπτών (σήμανση Ρ-69 "Με
πληρωμή") χωρίς την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους στάθμευσης ή έχοντας υπερβεί τον
χρόνο στάθμευσης  του καταβληθέντος  τέλους ή τον  μέγιστο  χρόνο δυνατότητας  στάθμευσης
(3ωρο), επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον ΚΟΚ.

Επιπλέον, σε όποιον σταθμεύει το όχημά του στις θέσεις κατοίκων (σήμανση Ρ-70 "Ρ-
Κάτοικοι") χωρίς ειδικό σήμα κατοίκου ή στις ειδικές θέσεις Ρ-40 "Απαγορεύεται η στάση και η
στάθμευση. Εξαιρούνται οχήματα ..." επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον ΚΟΚ.

IV. Είσπραξη Τελών Στάθμευσης και Κανάλια Πώλησης
Στα  συστήματα  που  σήμερα  λειτουργούν  στην  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό  υπάρχουν

διάφοροι εναλλακτικοί- συνδυαστικοί συνήθως τρόποι είσπραξης των τελών στάθμευσης, όπως
π.χ.  με  ξυστή  κάρτα,  ή  μέσω συσκευών  πληρωμής  POS,  ή  με  smartphone ή  με  ηλεκτρονικά
παρκόμετρα PAY & DISPLAY καθώς και συνδυασμός των ανωτέρω.

Για το Δήμο Βόλου προτείνονται  δύο συστήματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν
συμπληρωματικά, χωρίς να αποκλείει το ένα την χρήση του άλλου, προσφέροντας στο χρήστη
εναλλακτικές  επιλογές  τρόπου  πληρωμής.  Είναι  μία  πρακτική  που  ακολουθείται  σε  πολλές
ευρωπαϊκές πόλεις όπου χρησιμοποιούνται άυλες συναλλαγές  POS σε συνδυασμό με πληρωμή
μέσω smartphone.

i. POS
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Θα παρέχεται δυνατότητα αγοράς και ταυτόχρονης ανάλωσης χρόνου στάθμευσης μέσω
άυλης συναλλαγής η οποία θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το πληροφοριακό σύστημα. Ή
συναλλαγή θα πραγματοποιείται  μέσω τερματικών συσκευών (POS)  (είτε  με  μετρητά  είτε  με
χρήση  πιστωτικής/χρεωστικής  κάρτας)  εγκατεστημένων  σε  τριτοπωλητές  όπως  περίπτερα,
ψιλικατζίδικα, κοκ. Επικουρικά είναι  δυνατή και η χρήση σύγχρονων μηχανημάτων πληρωμής
τοποθετημένων σε πεζοδρόμιο ή κοινόχρηστο. Ή χρήση του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής
δεν θα απαιτεί από τον οδηγό την τοποθέτηση της σχετικής απόδειξης πληρωμής στο αυτοκίνητο,
ούτε θέτει προϋποθέσεις εγγραφής του επισκέπτη στο σύστημα.

Με  την  χρήση  άυλων  συναλλαγών  θα  παρέχεται  και  δυνατότητα  προαγοράς  χρόνου
στάθμευσης σε εγγεγραμμέςνους χρήστες του συστήματος.

ii. Εφαρμογή Smartphone/Internet
Ή  αγορά  αξίας  στάθμευσης  και  η  δημιουργία  λογαριασμού  γίνεται  μέσω  διαδικτύου

(μέσω  εφαρμογής  ή  μέσω  ιστοσελίδας)  δίνοντας  αριθμό  χρεωστικής  /  πιστωτικής  /
προπληρωμένης κάρτας. Μετά την εγγραφή του χρήστη, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί τις
σταθμεύσεις  του  και  να  μεταφέρει  χρήματα  στο  λογαριασμό/ηλεκτρονικό  του  πορτοφόλι  (e-
wallet) μέσω πιστωτικής κάρτας.

Κάθε φορά που σταθμεύει ο χρήστης θα δηλώνει στην εφαρμογή τη θέση στάθμευσης
που θα αναγράφεται στις πινακίδες που σημαίνουν τους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης, την
ώρα έναρξης της στάθμευσης και την πινακίδα κυκλοφορίας  του οχήματος του.

Σε περίπτωση που υπάρχει χρονικός περιορισμός ως προς τη διάρκεια της στάθμευσης η
μέγιστη δυνατή χρέωση του χρήστη θα είναι αυτή που αντιστοιχεί  στη μέγιστη επιτρεπόμενη
διάρκεια. Αν παραταθεί η στάθμευση πέραν της μέγιστης διάρκειας, σταματά η χρέωση και το
όχημα θεωρείται από το σύστημα παράνομα σταθμευμένο. 

iii. Αυτόματο Σύστημα Πληρωμής κλειστών υπαίθριων χώρων 
στάθμευσης

Ή διαχείριση των πληρωμών της ελεγχόμενης στάθμευσης στους δύο κλειστούς χώρους
στάθμευσης  θα πραγματοποιείται  με  αυτόνομο  τρόπο  μέσω τοπικού  server και  πληρωμή σε
αυτόματο ταμείο εντός του χώρου στάθμευσης.

iv. Ώράριο Εφαρμογής Σ.Ε.Σ
Το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης θα λειτουργεί στις θέσεις των επισκεπτών, 

Ώρες Διάρκεια

Καθημερινές - Εργάσιμες 09:00 π.μ. έως 21:00 μ.μ. 12 ώρες

Σάββατα 09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. 7 ώρες

Επιπλέον, οι ημερομηνίες στη διάρκεια του έτους που θα είναι δωρεάν η ελεγχόμενη στάθμευση
είναι οι ακόλουθες (με τη μορφή ΜΕΡΑ/ΜΉΝΑΣ):

1/1 6/1 Καθαρά Δευτέρα 25/3

Δευτέρα του Πάσχα 1/5 15/8 28/10

6/12 25/12 26/12
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Ή μέγιστη διάρκεια στάθμευσης κατά τις ώρες λειτουργίας του ΣΕΣ στις θέσεις επισκεπτών
είναι τρεις (3)  ώρες. Αντίθετα,  η στάθμευση στις θέσεις των κατοίκων επιτρέπεται για όλο το
24ωρο  μόνο  για  τους  μόνιμους  κάτοικους  της  περιοχής  και  των  αντίστοιχων  ζωνών  όπου
εφαρμόζεται το ΣΕΣ.

v. Στάθμευση Μόνιμων Κατοίκων
Για την στάθμευση των κατοίκων, θα εφαρμοστούν 3 ζώνες στάθμευσης κατοίκων, με συνολικά
1401 θέσεις στάθμευσης. Συγκεκριμένα: 

 ΖΏΝΉ Α περικλείεται από τις οδούς: Παπαδιαμάντη - Θουκυδίδου - 2ας Νοεμβρίου - Βασ-
σάνη - Ανθ. Γαζή - 54ου Συντάγματος - Κωνσταντά - Κοραή - Μαγνητών - Ελ. Βενιζέλου (Ιωλ-
κού) - Αργοναυτών – Μπόρελ - Λ. Λαμπράκη - Παπαδιαμάντη.

 ΖΏΝΉ Β περικλείεται από τις οδούς: Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού) - Μαγνητών - Φιλελλήνων -
28ης Οκτωβρίου - Κουμουνδούρου - Τάκη Οικονομάκη - Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού).

 ΖΏΝΉ Γ περικλείεται από τις οδούς: Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού) - Τάκη Οικονομάκη - Κουμουν-
δούρου - 28ης Οκτωβρίου - Φιλελλήνων - Πολυμέρη - Περραιβού – Σαράτση -  Φιλίππου
Ιωάννου – Τσοποτού - Δημητριάδος – Φιλελλήνων - Ιάσωνος - Ελ. Βενιζέλου (Ιωλκού).

Οι κάτοικοι που διαμένουν στην περιοχή εφαρμογής του συστήματος, θα εφοδιασθούν με
ειδικό σήμα και θα αποκτούν το δικαίωμα να σταθμεύουν δωρεάν και χωρίς χρονικό περιορισμό,
στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης μόνο για κατοίκους, ανάλογα με την ζώνη που βρίσκεται η
κατοικία τους.

Αναλυτικότερα, οι κάτοικοι της ζώνης Α θα μπορούν να σταθμεύουν δωρεάν στις θέσεις
στάθμευσης κατοίκων της ζώνης Α κοκ. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα εφοδιασθούν με ειδικό σήμα που θα το χορηγεί ο Δήμος βάσει
δικαιολογητικών που θα υποβάλλουν και θα ισχύει για έναν χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής
(ημερολογιακό έτος) του.

Τα σήματα θα παράγονται με δαπάνη και φροντίδα του Αναδόχου και θα παραδίδονται
στο Δήμο για να χορηγηθούν στους κατοίκους. Κατά την χορήγηση των σημάτων από τα Δήμο, τα
στοιχεία του κατοίκου θα μεταφέρονται αυτόματα στο μηχανογραφικό σύστημα του Αναδόχου.

Ή διαδικασία επανέκδοσης των σημάτων ανά έτος θα γίνεται ηλεκτρονικά, με υπεύθυνη
δήλωση του κάτοικου ότι δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην αρχική του αίτηση
για την έκδοση του σήματός του.

Ο αριθμός των οχημάτων ιδιοκτησίας του, για το οποίο ο κάθε κάτοικος θα έχει δικαίωμα
να εφοδιασθεί με κάρτα, προτείνεται να είναι 2.

Τα ειδικά σήματα των κατοίκων θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 Το έτος που ισχύει το σήμα.
 Τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
 Τον αριθμό του σήματος που θα είναι μοναδικός, αλφαριθμητικός, τουλάχιστον εξαψή-

φιος  και  ο  οποίος  θα προσδιορίζεται  με  συγκεκριμένο αλγόριθμο.  Ο συνδυασμός  του
αριθμού κυκλοφορίας με τον κωδικό σήματος, απομακρύνει τη δυνατότητα παραχάραξης
σημάτων.

Με απόφαση του Δήμου θα καθορίζεται ο τρόπος ετήσιας ανανέωσης των σημάτων. 

Δε δικαιούνται θέση στάθμευσης μόνιμου κατοίκου, οι εργαζόμενοι εντός της περιοχής
του Σ.Ε.Σ. ακόμα και εάν διαθέτουν επαγγελματική στέγη στο όνομα τους, είτε ως ιδιοκτήτες, είτε
ως ενοικιαστές.
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Αντικατάσταση  της  κάρτας  γίνεται  σε  περίπτωση  αλλαγής  του  αρχικά  δηλωθέντος
οχήματος με ταυτόχρονη κατάθεση της παλαιάς κάρτας.

vi. Στάθμευση ΑΜΕΑ
Επιτρέπεται ελεύθερα και χωρίς ωριαίο τέλος, κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου και

χωρίς  χρονικό  περιορισμό,  η  στάθμευση  οχημάτων  ΑμεΑ  σε  όλες  τις  θέσεις  ελεγχόμενης
στάθμευσης με πληρωμή (θέσεις επισκεπτών) του ΣΕΣ. Τα συγκεκριμένα οχήματα θα πρέπει να
φέρουν ειδικό σήμα σε εμφανές σημείο του αυτοκινήτου. Το εν λόγω σήμα θα χορηγείται από
τον δήμο κατόπιν σχετικής αίτησης. 

V. Ανίχνευση Καταληψιμότητας Θέσεων Στάθμευσης
H παρακολούθηση  της  κατάληψης  των  θέσεων  στάθμευσης  στην  οδό  θα

πραγματοποιείται  με την τοποθέτηση συσκευής ανίχνευσης σε  συγκεκριμένο αριθμό θέσεων,
συγκεκριμένα  σε  652  θέσεις,  οι  οποίες  χαρακτηρίζονται  από  έντονο  ρυθμό  εναλλαγής  και
ζήτησης.  Ταυτόχρονα  θα  μπουν  συστήματα  ελέγχου  εισόδου  σε  δύο  κλειστούς  υπαίθριους
χώρους  στάθμευσης  (Μπόρελ  και  Ξενοφώντος)  συνολικά  117  θέσεων.  Με  αυτό  τον  τρόπο
διευκολύνεται κατά κύριο λόγο η αστυνόμευση του συστήματος, αφού δίνεται η δυνατότητα για
στοχευμένη εποπτεία των θέσεων, για τις οποίες δεν υπάρχει ενημέρωση στο σύστημα ότι έχει
καταβληθεί  το  τέλος  στάθμευσης.  Έτσι  μπορεί  να  μειωθεί  ο  απαιτούμενος  αριθμός  των
Δημοτικών Αστυνομικών του συστήματος.

Επιπρόσθετα, ο διαχειριστής του συστήματος έχει πλήρη εικόνα, σε πραγματικό χρόνο,
των διαθέσιμων θέσεων καθώς και στατιστικά στοιχεία των χαρακτηριστικών των σταθμεύσεων
(χρονική  διάρκεια,  εναλλαγή,  συσσώρευση,  βαθμός  συμμόρφωσης  στους  κανόνες  του
συστήματος,  βαθμός  και  είδος  παραβατικότητας,  κλπ.).  Ταυτόχρονα,  οι  χρήστες  μέσω  της
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εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις
στάθμευσης επί πληρωμή στην περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης, σε πραγματικό χρόνο.

VI. Αστυνόμευση
Για  την  εποπτεία  και  τη  διαχείριση  του  Σ.Ε.Σ.  αρμόδιο  ορίζεται  το  τμήμα  Δημοτικής

Αστυνομίας του Δήμου Βόλου.

Ή  αύξηση  της  αποδοτικότητας  των  υπαλλήλων  που  έχουν  επιφορτιστεί  με  την
αστυνόμευση, δεδομένου ότι όλη η σχετική πληροφορία θα είναι άμεσα διαθέσιμη σε αυτούς,
απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο, αναμένεται να διευκολύνει το έργο τους. Παράλληλα,
η  αυτόματη  παραγωγή  και  επεξεργασία  των  στατιστικών  δεδομένων  και  μετρικών  που  θα
παράγονται  καθημερινά  θα  διευκολύνει  την  λήψη  αποφάσεων  σε  εκτελεστικό  επίπεδο  για
παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις του υφιστάμενου καθεστώτος παρόδιας στάθμευσης προς όφελος
της βελτίωσης της κινητικότητας στην πόλη.

Κύρια  προϋπόθεση  επιτυχίας  ενός  συστήματος  Ελεγχόμενης  Στάθμευσης  είναι  η
συστηματική  αστυνόμευση.  Ώς  εκ  τούτου  βασική  προϋπόθεση  είναι  η  άμεση  οργάνωση του
τμήματος  της  Δημοτικής  Αστυνομίας  που  θα  αναλάβει  την  αστυνόμευση  του.  Οι  δημοτικοί
αστυνόμοι  θα  οργανωθούν  σε  ειδική  ομάδα,  θα  εκπαιδευτούν  και  θα  ετοιμασθεί  πλήρες
πρόγραμμα αστυνόμευσης  και  παρακολούθησης  των αποτελεσμάτων.  Ο Δήμος θα πρέπει  να
δεσμευθεί για την διάθεση ικανού αριθμού δύναμης προκειμένου το επίπεδο αστυνόμευσης να
είναι σε υψηλό επίπεδο.

Ή περιοχή όπου θα εφαρμοσθεί το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης θα πρέπει να
υποδιαιρεθεί σε επιμέρους τομείς αστυνόμευσης. Ο έλεγχος θα αφορά στα οχήματα που έχουν
σταθμεύσει παράνομα σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης αλλά και σε όλα τα παράνομα κατά
ΚΟΚ  σταθμευμένα  οχήματα.  Θα  πρέπει  να  γίνονται  επίσης  σε  τακτά  διαστήματα  και
δειγματοληπτικοί έλεγχοι γνησιότητας των σημάτων κατοίκων.

Ο  απαιτούμενος  αριθμός  δημοτικών  αστυνομικών  συνήθως  υπολογίζεται  με  βάση τις
ακόλουθες παραδοχές:

 Απαιτείται ένας αστυνομικός για έλεγχο 100 θέσεων επισκεπτών.
 Απαιτείται ένας αστυνομικός για έλεγχο 300 θέσεων κατοίκων.
 Απαιτείται ένας αστυνομικός για έλεγχο 200 παράνομων σταθμεύσεων.

Στις περιπτώσεις που τοποθετούνται  ανιχνευτές κατάληψης στις θέσεις στάθμευσης σε
συνδυασμό με  την  αυτόματη  ενημέρωση του  κέντρου  διαχείρισης  ως  προς  τη  συμμόρφωση
στους  κανόνες  του  κάθε  σταθμευμένου  οχήματος  η  απαιτούμενη  δύναμη  των  εποπτών  θα
μειώνεται  δραστικά,  αφού  η  αστυνόμευση  γίνεται  στοχευμένα  στις  θέσεις  που  εντοπίζεται
παράβαση  και  επομένως  υπολογίζεται  ότι  θα  απαιτείται  ένας  αστυνομικός  για  έλεγχο  200
θέσεων επισκεπτών.

Θα  χρησιμοποιηθούν  σύγχρονες  ηλεκτρονικές  φορητές  συσκευές  για  την  έκδοση  των
κλήσεων  των  παράνομα  σταθμευμένων  αυτοκινήτων  οι  οποίες  θα  επικοινωνούν  μέσω
διαδικτύου  με  το  κέντρο  ελέγχου  του  συστήματος.  Ή  χρήση  τους  θα  διευκολύνει  και  θα
επιταχύνει το έργο της δημοτικής αστυνομίας μηδενίζοντας σχεδόν και τις περιπτώσεις λαθών.

Ο Δημοτικός Αστυνόμος του Δήμου Βόλου κατά μέσο όρο βεβαιώνει περισσότερες από
600 παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.  και  Σ.Ε.Σ.  μηνιαίως.  Ή  διαδικασία ελέγχου,  βεβαίωσης  κυρώσεων και
εσωτερικής καταγραφής των δεδομένων αυτών γίνεται  σήμερα με χειρωνακτικό τρόπο.  Είναι
εμφανές  ότι  η  αυτοματοποίηση  της  διαδικασίας  αναγνώρισης  και  καταγραφής  των
σταθμευμένων οχημάτων για τον έλεγχο της νομιμότητας της παραμονής τους στην εκάστοτε
θέση,  θα  μειώσει  κατά  πολύ  το  χρόνο  και  το  κόστος  της  διαδικασίας  αυτής  ενώ  θα
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μεγιστοποιήσει  την  απόδοση της αστυνόμευσης και  θα συμβάλει  στην βελτίωση στάθμευσης
στους δρόμους της πόλης με τη συνεπαγόμενη αύξηση των εσόδων.

2. Περιγραφή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης
I. Γενικά Χαρακτηριστικά Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί  Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) για την
διαχείριση των επί πληρωμή θέσεων στάθμευσης.

Συνοπτικά,  οι  1.008  εμπορικές  θέσεις  στάθμευσης  επιμερίζονται  σε  τρεις  κατηγορίες
διαχείρισης:

 Θα τοποθετηθούν 652 αισθητήρες στάθμευσης σε θέσεις επισκεπτών με διαχείριση, προ-
βολή και πληρωμή της στάθμευσης μέσω της κεντρικής εφαρμογής διαχείρισης και της
εφαρμογής επισκεπτών/δημοτών.

 Θα εγκατασταθεί αυτόνομο σύστημα στάθμευσης για δύο υπαίθρια κλειστά parking συνο-
λικής χωρητικότητας 117 θέσεων, όπου η πληρωμή γίνεται επί τόπου μέσω 2 αυτόματων
ταμείων, ένα σε κάθε κλειστό χώρο στάθμευσης. Τα στοιχεία διαθεσιμότητας και πληρω-
μής της ελεγχόμενης στάθμευσης θα ενσωματωθούν εντός της κεντρικής εφαρμογής δια-
χείρισης στάθμευσης.

 Θα οριοθετηθούν 239 θέσεις χωρίς την εγκατάσταση αισθητήρα καταληψιμότητας. Ή δια-
χείριση, προβολή και πληρωμή της στάθμευσης θα πραγματοποιείται μέσω της κεντρικής
εφαρμογής διαχείρισης στάθμευσης και της εφαρμογής επισκεπτών/δημοτών.

Ή διαβίβαση της πληροφορίας από τους αισθητήρες προς το λογισμικό διαχείρισης θα
γίνεται  μέσω  ενός  δικτύου  LoraWAN που  θα  εγκατασταθεί  στο  πλαίσιο  του  έργου  και  θα
αποτελείται από μία σειρά διαδικτυακών συσκευών (LoRaWAN Gateways).

Ή διαχείριση των θέσεων στάθμευσης της πόλης θα γίνεται μέσα από την πλατφόρμα -
λογισμικό διαχείρισης ελεγχόμενης στάθμευσης του δήμου, η οποία θα λειτουργεί ως εργαλείο
διαχείρισης  για  τον  πλήρη  έλεγχο  της  υποδομής  ελεγχόμενης  στάθμευσης.  Αυτή  θα
συγκεντρώνει,  θα επεξεργάζεται,  θα οπτικοποιεί  και  θα διαμοιράζει,  σε πραγματικό χρόνο τα
δεδομένα  που  θα  λαμβάνει  από  τους  αισθητήρες  στάθμευσης,  το  αυτόνομο  σύστημα
ελεγχόμενης  στάθμευσης  των  δύο  κλειστών  χώρων  στάθμευσης  και  την  άνευ  αισθητήρων
παρόδια στάθμευσης μειωμένης χρέωσης

Εντός της πλατφόρμας - λογισμικού ελεγχόμενης στάθμευσης και των συν αυτώ  mobile
και web εφαρμογών θα υλοποιούνται:

 Ή χρέωση χρόνου στάθμευσης και η πληρωμή των παρόδιων θέσεων στάθμευσης.
 Ή διαχείριση, προβολή και στατιστική ανάλυση του ΣΕΣ.
 Ή αστυνόμευση του ΣΕΣ, δηλαδή η επίβλεψη και διαχείριση της ορθής λειτουργίας του

συστήματος και η επιβολή κυρώσεων για περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης 

Το  ΣΕΣ  είναι  υπεύθυνο  για  την  καταχώρηση  του  χρόνου  στάθμευσης,  του  αριθμού
κυκλοφορίας του οχήματος κοκ, της εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής, του υπολογισμού
των χρεώσεων κοκ. Μέσω του ΣΕΣ, θα δίνεται η δυνατότητα για πλήρη έλεγχο του λογαριασμού
του χρήστη και  των χρεώσεων που υφίσταται  ιστορικά.  Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται  η
διαφάνεια των χρεώσεων και τελικά η εμπιστοσύνη των χρηστών στο σύστημα.

Το  σύστημα,  ειδικά  για  τις  θέσεις  που  διαθέτουν  ηλεκτρονικά  μέσα  ανίχνευσης
καταληψιμότητας, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να καταγράφει με ακρίβεια τη
στιγμή κατά την οποία το όχημα καταλαμβάνει αρχικά την θέση στάθμευσης. Αυτό θα δίνει τη
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δυνατότητα  στο  Δήμο να ορίσει  μια  αρχική περίοδο δωρεάν στάθμευσης  που θα δίνει  στον
οδηγό τον απαραίτητο χρόνο ώστε να πληρώσει. Εξάλλου, αυτό θα επιτρέπει τη δραστική μείωση
των διαφωνιών με τους  οδηγούς οι  οποίες,  σε πολλές περιπτώσεις,  έχουν να κάνουν με  την
πραγματική ώρα έναρξης της στάθμευσης, δηλώνοντας ότι ο ελεγκτής εξέδωσε το πρόστιμο ενώ
ο οδηγός είχε πάει προς το παρκόμετρο. Όταν η περίοδος δωρεάν στάθμευσης λήξει χωρίς να
έχει γίνει πληρωμή, το σύστημα θα πρέπει να αναφέρει το όχημα ως παραβάτη.

Τέλος, το σύστημα θα γνωρίζει την κατάσταση όλων των θέσεων στάθμευσης, καθώς και
ποιες  θέσεις  είναι  πληρωμένες,  είτε  από  POS είτε  μέσω εφαρμογής  έξυπνου κινητού και  θα
πληροφορεί είτε τους οδηγούς για διαθέσιμες θέσεις, είτε τους Δημοτικούς Αστυνομικούς, για
οχήματα που πιθανώς έχουν υπερβεί τον επιτρεπτό χρόνο ή δεν έχουν πληρώσει το τέλος.

II. Αρχιτεκτονική Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης
i. Πλατφόρμα έξυπνης πόλης

Ή Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης πρέπει να είναι μια ανοικτή́, cloud based έτοιμη πλατφόρμα
η οποία θα επιτρέπει τη διασύνδεση και την επικοινωνία μεμονωμένων λύσεων και εφαρμογών
έξυπνων πόλεων καθώς και διαφορετικές τεχνολογίες αισθητήρων στάθμευσης. Ή Πλατφόρμα
πρέπει να αξιοποιεί́ τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών  Internet of Things (IoT) διασυνδέοντας
πολίτες,  διαδικασίες,  δεδομένα  και  αντικείμενα  προκειμένου  να  επιτυγχάνεται  η
παρακολούθηση όλων των παραγόντων που επιδρούν στη ζωή́ της πόλης.

Ή Πλατφόρμα πρέπει να υποστηρίζει, κατ’ ελάχιστον, τις παρακάτω λύσεις:

 δυναμική́ διαχείριση θέσεων στάθμευσης,
 ελέγχου εξ’ αποστάσεως παρόδιου ηλεκτροφωτισμού́,
 διαχείριση ασύρματης πρόσβασης στο Internet,
 συλλογή́ και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων από́ αισθητήρες,
 διαχείριση απορριμμάτων μέσω αισθητήρων πλήρωσης.

Ή  πλατφόρμα  πρέπει  να  είναι  επεκτάσιμη  και  θα  παρέχει  API  για  την  παροχή
πληροφοριών  και  τη  συσχέτιση  διαφορετικών  τομέων  να  διαθέτει  δυνατότητα  ασφαλούς
διαχείρισης και κοινής αποθήκευσης δεδομένων και να μπορεί́  να διαθέτει τα αποθηκευμένα
δεδομένα σε τρίτες εφαρμογές για επιπλέον ανάλυση, σύνθεση και απεικόνιση δεδομένων. Ή
Πλατφόρμα αυτή́ πρέπει να γεφυρώνει και να συνδέει διασυνδεδεμένες συσκευές, ανθρώπους,
διαδικασίες με μια πλατιά́  και  ανοικτή́  προσέγγιση και  να διαθέτει  μηχανισμό́ διασταύρωσης
πρωτογενών δεδομένων με δείκτες σημαντικούς για τον Δήμο

Κύριο  μέλημα  είναι  η  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  και  η  δημιουργία  μετρήσιμου
οφέλους  για  τους  πολίτες  και  τις  επιχειρήσεις  του  Δήμου  χωρίς  διοικητική́  επιβάρυνση  των
στελεχών του Δήμου. Ή Πλατφόρμα πρέπει να παρέχει κέντρο ελέγχου λειτουργιάς με ταμπλό́
(dashboard), όπου να αποτυπώνεται η συνολική́ εικόνα των λειτουργιών του Δήμου με εύληπτο
και κατανοητό́ τρόπο στην ίδια οθόνη ώστε να ελαχιστοποιηθεί́  η λειτουργική́ πολυπλοκότητα
μεταξύ́ των υπηρεσιών του Δήμου και να υποβοηθηθεί́ η λήψη αποφάσεων των υπευθύνων στη
βάση των πραγματικών - ζωντανών δεδομένων.

Τέλος  απαιτείται  η  διαλειτουργικότητα  των  προσφερόμενων  λύσεων  στο  πλαίσιο  του
προς  εγκατάσταση  συστήματος  ελεγχόμενης  στάθμευσης  με  την  Πλατφόρμα  Έξυπνης  Πόλης,
καθώς και ο βαθμός παραγωγικής ετοιμότητας της προσφερόμενης πλατφόρμας έξυπνης πόλης.
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ii. Κεντρική Εφαρμογή Διαχείρισης Συστήματος Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης

Το ΣΕΣ θα αποτελείται από τα εξής μέρη:

1. Web Εφαρμογή Δήμου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παρόδιας Στάθμευσης η
οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:

I. Υποσύστημα διαμόρφωσης πολιτικής Στάθμευσης
II. Υποσύστημα Αναφορών, μετρικών & στατιστικών στοιχείων
III. Υποσύστημα διαχείρισης Στάθμευσης Μόνιμων Κατοίκων & Ειδικών Κατηγοριών
IV. Υποσύστημα διαχείρισης κλήσεων/παραβάσεων
V. Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών

2. Mobile Εφαρμογή Ήλεκτρονικής Αγοράς Τελών Στάθμευσης από Δημότες και Επισκέπτες.
3. Mobile Εφαρμογή Δημοτικής Αστυνομίας για τον έλεγχο στάθμευσης και την επιβολή κυ-

ρώσεων/κλήσεων με χρήση έξυπνων φορητών συσκευών (smartphone/tablet).

A. Web Εφαρμογή Δήμου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Στάθμευσης
Ή  web εφαρμογή  θα  αποτελεί  το  κεντρικό  διαχειριστικό  σύστημα  του  Δήμου.  Θα

επιτρέπει την συνολική εποπτεία και διαχείριση των εν δυνάμει 2.409 θέσεων στάθμευσης και
άλλων  ειδικών  κατηγοριών,  των  δημοτικών  αστυνομικών,  των  βεβαιωμένων
κλήσεων/παραβάσεων, την καταγραφή και διαχείριση καταγγελιών/κλήσεων για επιτόπιο έλεγχο
καθώς  και  την  προβολή  επεξεργασμένων  στατιστικών  στοιχείων  και  αναφορών  (reports).  Ή
πρόσβαση  στο  σύστημα  θα  γίνεται  μέσα  από  οποιεσδήποτε  από  τις  τελευταίες  εκδόσεις
δημοφιλών φυλλομετρητών όπως Google Chrome,  Edge Firefox κτλ. από οποιαδήποτε συσκευή
με σύνδεση στο διαδίκτυο.  Θα πρέπει  να ακολουθεί  την  λογική του «Responsive design» για
βέλτιστη πρόσβαση από κινητές συσκευές.

1. Υποσύστημα Διαμόρφωσης Πολιτικής Στάθμευσης:
Ειδικό  υποσύστημα  που  δίνει  τη  δυνατότητα  εισαγωγής  βασικών  παραμέτρων  με

δυναμικό τρόπο  ώστε  να  διαμορφώνεται  η  πολιτική  στάθμευσης  με  βάση κατ’  ελάχιστον  τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:

 Ώράριο Λειτουργίας Ελεγχόμενης Στάθμευσης: θα παρέχεται η δυνατότητα δυναμικής ή/
και αυτοματοποιημένης εισαγωγής παραμέτρων του ωραρίου λειτουργίας για τις ημέρες
και ώρες λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς και εισαγωγής εξαιρέσεων (π.χ.
Αργίες).

 Τιμολογιακή Πολιτική: το κόστος αγοράς χρόνου (εισιτηρίου/τέλους) στάθμευσης θα μπο-
ρεί να προσαρμόζεται δυναμικά με βάση τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Δή-
μου.

 Προσδιορισμός Κατηγορίας μιας θέσης στάθμευσης: θα δίνεται η δυνατότητα καταχώρη-
σης με χωρογεωγραφικά δεδομένα συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης με ειδικά κριτή-
ρια όπως π.χ.: μόνιμου κατοίκου, επισκέπτη, ΑΜΕΑ, άλλων ειδικών κατηγοριών κτλ.

2. Υποσύστημα Αναφορών, μετρικών & στατιστικών στοιχείων:
Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης θα πρέπει να έχει ειδική λειτουργικότητα παρουσίασης
επεξεργασμένων  στατιστικών  στοιχείων  σε  πραγματικό  χρόνο  (dashboard)  και  εξαγωγής
αναφορών.  Ή  παρουσίαση  των  δεδομένων  θα  μπορεί  να  γίνεται  και  με  ειδικά  κριτήρια
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αναζήτησης  π.χ.  χρονική  διάρκεια,  είδος  παράβασης,  τις  παραβάσεις,  τα  έσοδα,  τον  αριθμό
ελέγχων ανά δημοτικό αστυνομικά κ.α. Οι αναφορές θα μπορούν να εξάγονται σε pdf, excel, csv.

3. Υποσύστημα διαχείρισης στάθμευσης μόνιμων κατοίκων & ειδικών κατηγο-
ριών

Το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργικότητες:

 Ήλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήμα-
τος/άδειας μόνιμου κατοίκου. Τα δικαιολογητικά δύναται να διαφοροποιούνται ανάλογα
με τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου. Οι αιτούντες θα μπορούν να παρακολουθούν
online την πορεία εξέλιξης της αίτησης τους.

 Σύστημα διαχείρισης μόνιμων κατοίκων: θα καταχωρούνται οι κάτοικοι για τους οποίους
εγκρίνεται η έκδοση της ειδικής άδειας/σήματος με καταβολή η μη αντιτίμου για συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα π.χ. ενός έτους.

 Σύστημα διαχείρισης για χρήστες ειδικών κατηγοριών: όπως παραπάνω, θα καταχωρού-
νται οι άλλες ειδικές κατηγορίες όπως Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Επαγγελματίες και άλλες
τυχόν ειδικές κατηγορίες με βάση τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.

4. Υποσύστημα διαχείρισης κλήσεων - παραβάσεων
Το υποσύστημα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω λειτουργικότητες:

 Καταγραφή των κλήσεων/παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο με όλα τα στοιχεία της πα-
ράβασης όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί από την εφαρμογή του Δημοτικού Αστυνομικού.

 Χειροκίνητη εισαγωγή μιας κλήσης/παράβασης από τον διαχειριστή του συστήματος.
 Δυναμική προβολή κλήσεων - παραβάσεων σε λίστα.
 Φίλτρα  πολλαπλής  αναζήτησης  των  καταχωρημένων  κλήσεων  -  παραβάσεων  (χρόνος,

διεύθυνση πινακίδα κυκλοφορίας, δημοτικός αστυνομικός κ.ά.).
 Επεξεργασία μιας κλήσης και επιλογή καθεστώτος κλήσης (π.χ. καθεστώς ένστασης, πλη-

ρωμένη κ.α.).
 Ανέβασμα συμπληρωματικών ηλεκτρονικών εγγράφων σε περίπτωση ένστασης.

5. Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών
Το  υποσύστημα  αυτό  θα  επιτρέπει  την  κεντρική  διαχείριση  όλων  των  χρηστών  του

διαχειριστικού  συστήματος  παρόδιας  στάθμευσης  αλλά  και  των  χρηστών  των  εφαρμογών
φορητών συσκευών. Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά:

 Λειτουργία Single-Sign On για τους εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας.
 Παροχή διαφορετικών δικαιωμάτων πρόσβασης με βάση την τυπολογία χρήστη (διαχειρι-

στής, χρήστης κτλ.).
 Πρόσβαση σε διαφορετικά δεδομένα με βάση την τυπολογία του χρήστη.
 Απόδοση ή περιορισμός πρόσβασης με επιλεκτικό ή μαζικό τρόπο με βάση την τυπολογία

του χρήστη π.χ. από λίστες προνομίων.

B. Mobile Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Αγοράς Τελών Στάθμευσης από Δημότες
και Επισκέπτες 
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Ή εφαρμογή (mobile App) για χρήση σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) ή άλλες
κινητές συσκευές (Tablets) θα εξυπηρετεί τους Δημότες και επισκέπτες στην στάθμευση και την
διεκπεραίωση της πληρωμής των σχετικών τελών που έχει ορίσει ο Δήμος Βόλου.

Ή  mobile εφαρμογή θα επιτρέπει  στους  Δημότες  και  επισκέπτες του Δήμου Βόλου να
αγοράζουν εισιτήρια παρόδιας στάθμευσης με εύκολο και γρήγορο τρόπο από το κινητό τους
τηλέφωνο.

Ή βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 Χρησιμοποίει  τον  ελάχιστο  δυνατό συνδυασμό πληροφοριών για την εξυπηρέτηση της
στάθμευσης και την εγγραφή των χρηστών π.χ. αριθμό πινακίδας, θέση στάθμευσης ή το-
μέα στάθμευσης ή και όνομα χρήστη.

 Είναι ανεπτυγμένη για λειτουργικά συστήματα android έκδοσης 6.0 και άνω και apple iOS
έκδοσης 10.0 και άνω.

 Εγγραφή και ταυτοποίηση χρήστη 
 Είναι πολυγλωσσική. Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να υποστηρίζονται η Ελληνική και Αγγλική

Γλώσσα
 Ενσωματώνει σύστημα γεωεντοπισμού ώστε να γνωρίζει ο χρήστης το σημείο στο οποίο

θα σταθμεύσει  είτε  σε επίπεδο θέσης είτε  σε επίπεδο τομέα δηλαδή μιας προσδιορι-
σμένης περιοχής που αφορά ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων στάθμευσης και έχει ση-
μανθεί (π.χ. σε Κάθετη Σήμανση / Πινακίδα).

 Εισαγωγή αριθμού κυκλοφορίας οχήματος στο προφίλ χρήστη. Σε περίπτωση χρήσης άλ-
λου οχήματος να μπορεί εύκολα να αλλάξει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

 Αγορά εισιτηρίου στάθμευσης:
o Επιλογή τοποθεσίας με εισαγωγή του αριθμού της θέσης στάθμευσης ή, αν δεν

υπάρχει, με χρήση γεωγραφικού στίγματος από το GPS της συσκευής (για επιλογή
περιοχής.

o Επιλογή διάρκειας στάθμευσης μέσα από δυναμική λίστα επιλογών (60 λεπτά, δύο
ώρες κτλ.)

o Αυτόματη εμφάνιση ποσού πληρωμής ανάλογα με την επιλεγμένη διάρκεια στάθ-
μευσης

o Πληρωμή με χρήση όλων των διαδεδομένων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών
(MasterCard, Visa, Maestro)

o Ολοκλήρωση πληρωμής με σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης και δυνατότητα κατε-
βάσματος αποδεικτικού πληρωμής 

o Ή εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα λειτουργίας ηλεκτρονικού πορ-
τοφολιού κατά την οποία οι χρήστες είναι δυνατόν να προαγοράζουν χρόνο στάθ-
μευσης, είτε με τη χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής τους κάρτας ή από τριτο-
πωλητές που διαθέτουν σχετικά συστήματα POS.

 Σύστημα χρονοχρέωσης για τη πληρωμή των τελών στάθμευσης.
 Προβολή σε πραγματικό χρόνο καταληψιμότητας θέσεων. Ή καταληψιμότητα θα εμφανί-

ζεται με χρήση κατάλληλης χρωματικής σήμανσης ανά θέση.
 Μηχανισμό ειδοποίησης χρήστη με push notification/μήνυμα εφαρμογής σε εύλογο χρόνο

πριν τη λήξη της διάρκειας τους πληρωμένου τέλους στάθμευσης και δυνατότητα ανανέω-
σης με αγορά νέου εισιτηρίου.

 Ιστορικό αγορών με αναλυτική λίστα αγορασμένων εισιτηρίων
 Δυνατότητα πληρωμής προστίμου με αυτόματη εμφάνιση του ποσού πληρωμής μετά την

εισαγωγή του μοναδικού αριθμού/κωδικού προστίμου
 Δυνατότητα κατεβάσματος αποδεικτικού πληρωμής προστίμου
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 Δυνατότητα λήψης ενημερωτικών ειδοποιήσεων (push notifications) για ανακοινώσεις και
σημαντικές ενημερώσεις

 Μη δυνατότητα  ανάλωσης  χρόνου  στάθμευσης  σε  ημέρες/ώρες  που βρίσκονται  εκτός
ωραρίου λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης.

 Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις για την λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης, τον τρόπο
αγοράς χρόνου στάθμευσης, τη διαδικασία έκδοσης άδειας μόνιμου κατοίκου κ.α.

C. Mobile Εφαρμογή Δημοτικής Αστυνομίας για τον έλεγχο στάθμευσης και
την επιβολή κυρώσεων/προστίμων με χρήση έξυπνων φορητών συσκευών
(smartphone /tablet)

Ή mobile εφαρμογή θα επιτρέπει στους Δημοτικούς Αστυνομικούς με τη χρήση έξυπνων φορητών
συσκευών που θα τους παρέχει ο Δήμος Βόλου να προβαίνουν σε διενέργεια ελέγχων και εφόσον
προκύπτει  παράβαση  να  επιβάλουν  τις  προβλεπόμενες  κυρώσεις  στο  πεδίο,  με  ταυτόχρονη
ηλεκτρονική αποστολή των παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο στο διαχειριστικό σύστημα και
εκτύπωση των κυρωτικών παραβάσεων μέσω φορητού εκτυπωτή.

Ή mobile εφαρμογή θα είναι σε native περιβάλλον για λειτουργικό σύστημα android έκδοσης 6.0
και  άνω.  Οι  βασικές  λειτουργίες  της  mobile εφαρμογής  πρέπει  να  είναι  κατ’  ελάχιστον  οι
παρακάτω:

 Εισαγωγή του πιστοποιημένου Δημοτικού Αστυνομικού (χρήστη)  με διαπιστευτήρια ει-
σόδου (username/password)

 Διενέργεια ελέγχου σταθμευμένου οχήματος και επικοινωνία με το Διαχειριστικό Σύστημα
για τη διαπίστωση της νομιμότητας στάθμευσης.

o Με εισαγωγή του αριθμού κυκλοφορίας ή/και
 Έκδοση προστίμου:

o Στοιχεία Οχήματος (τύπος, μάρκα, στοιχεία πινακίδας κτλ.)
o Στοιχεία Οδηγού
o Ήμερομηνία και ώρα (αυτόματη εισαγωγή)
o Τοποθεσία (αυτόματη εύρεση μέσω GPS/χάρτη ή χειροκίνητη εισαγωγή διεύθυν-

σης)
o Τύπος Παράβασης (δυναμική λίστα)
o Φωτογραφία (προαιρετική)
o Ποσό προστίμου (δυναμικά ανάλογα με τον τύπο παράβασης)
o Εκτύπωση παράβασης/προστίμου 

 Ιστορικό Προστίμων
o Προβολή σε λίστα με χρονολογική σειρά του ιστορικού των προστίμων
o Αναλυτική προβολή στοιχείων κάθε προστίμου
o Δυνατότητα επανεκτύπωσης προστίμου
o Προβολή προστίμων/παραβάσεων σε διαδραστικό χάρτη
o Επιλογή σημείου στο χάρτη και προβολή συντόμευσης προστίμου (preview) και ανα-

λυτική προβολή.
 Άμεση ενημέρωση από το κεντρικό σύστημα για κάθε νέα αναγγελία περιστατικού 
 Γρήγορη καταχώρηση στοιχείων αυτοψίας με προ-συμπληρωμένες τιμές πεδίων και έτοι-

μες λίστες προκαθορισμένων παραβάσεων. Περιγραφικά πεδία για σημειώσεις των αστυ-
νομικών.

 Λήψη φωτογραφιών σχετικά με το περιστατικό 
 Ρυθμίσεις
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o Επιλογή γλώσσας (Ελληνικά-Αγγλικά)
o Επιλογή εκτυπωτή (σε περίπτωση που υπάρχει περισσότερους από ένας συμβατοί

εκτυπωτές που θα υποδείξει ο Δήμος)
 Ειδοποιήσεις: η εφαρμογή θα πρέπει να δέχεται αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για πα-

ραβάσεις που θα προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων των αισθητήρων ώστε να
είναι δυνατή η άμεση και στοχευμένη αστυνόμευση.

 Αποσύνδεση Χρήστη

iii. Διαλειτουργικότητα

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το πληροφοριακό σύστημα είναι:

o Σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής με χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν την
επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων

o Διασυνδεσιμότητα με άλλα συστήματα/εφαρμογές με χρήση τεκμηριωμένων API, δυνα-
τότητα διασύνδεσης /επικοινωνίας βάσει διεθνών standards

o Αρθρωτή αρχιτεκτονική ώστε να επιτρέπονται  μελλοντικές επεκτάσεις,  αναβαθμίσεις ή
αλλαγές διακριτών τμημάτων του λογισμικού

o Κρυπτογράφηση δεδομένων τόσο στην αποθήκευση όσο και στη ανταλλαγή/επικοινωνία
o Προσβασιμότητα από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο (PC, Laptop κτλ.)
o Υποστήριξη Single Sign in/on πρόσβασης
o Πλήρως ελληνοποιημένη διεπαφή χρήστη (user interface) και  υποστήριξη της αγγλικής

γλώσσας
o Τυποποιημένα σχέδια εισαγωγής δεδομένων 
o Διασυνδεσιμότητα με συστήματα άυλων/ηλεκτρονικών πληρωμών

III.Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού
i. Αισθητήρες ανίχνευσης κατειλημμένης θέσης στάθμευσης

Θα  πραγματοποιηθεί  εγκατάσταση  652  μαγνητικών  αισθητήρων  στάθμευσης,  που  θα
τοποθετούνται επί ή εντός του οδοστρώματος, για την παρακολούθηση της κάλυψης ή μη των
αντίστοιχων θέσεων με τη χρήση τεχνολογιών Μαγνητικού Πεδίου, ενώ για την διασύνδεση τους
με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης θα χρησιμοποιούν τεχνολογίες LoRaWAN.

Ο  προσφερόμενος  εξοπλισμός  θα  προσφερθεί  σε  πλήρη  λειτουργική  ετοιμότητα
συμπεριλαμβανομένης  οποιαδήποτε  άδειας χρήσης  για όλο το  διάστημα λειτουργία  του ΣΕΣ.
Επιπλέον  ο  εξοπλισμός  θα  προσφερθεί  με  κατάλληλο  πακέτο  διασύνδεσης  με  την  κεντρική
πλατφόρμα που να καλύπτει όλο το διάστημα λειτουργίας του ΣΕΣ.

O εξοπλισμός  που  θα  προσφερθεί  για  την  ανίχνευση  της  κατειλημμένης  θέσης
στάθμευσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται  από μεγάλη αυτονομία λειτουργίας με τροφοδοσία
μπαταρίας. Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι προστατευμένος από πιθανούς
βανδαλισμούς και να έχει όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις.

Ο  προσφερόμενος  εξοπλισμός  θα  πρέπει  να  παρέχει  τη  δυνατότητα  να  υπάρχει
παρακολούθηση με ακρίβεια της στιγμής κατά την οποία το όχημα καταλαμβάνει αρχικά την
θέση στάθμευσης. Αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο να ορίσει μια αρχική περίοδο δωρεάν
στάθμευσης που θα δίνει στον οδηγό τον απαραίτητο χρόνο ώστε να πληρώσει.

55





Αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού ανίχνευσης κατειλημμένης θέσης στάθμευσης
περιγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα συμμόρφωσης.

ii. Δίκτυο LoRaWAN

Τα  δεδομένα  που  παράγουν  οι  αισθητήρες  έξυπνης  στάθμευσης  στο  πλαίσιο  της
συγκεκριμένης  τεχνολογικής  επιλογής  θα  συλλέγονται  από  ασύρματο  δίκτυο  διασύνδεσης
LoRaWAN,  χαμηλής  κατανάλωσης  ενέργειας  και  υψηλής  διαπερατότητας  των  εκπεμπόμενων
σημάτων.

Το δίκτυο που θα υλοποιηθεί για την διασύνδεση των συσκευών πρέπει να είναι συμβατό
με την  οδηγία  ETSI EN 300  2201 και  να λειτουργεί  στο  φάσμα συχνοτήτων  863-870MΉz.  Ώς
μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής ορίζονται τα 25mW e.r.p.

Οι  ζεύξεις  θα  γίνονται  μεταξύ  των  τελικών  συσκευών  και  της  υποδομής  του  δικτύου
(συγκεντρωτές σημάτων,  gateways) βάση των ανωτέρω προδιαγραφών. Ή επικοινωνία μεταξύ
των  τελικών  συσκευών  δεν  είναι  αποδεκτή  και  δεν  επιτρέπεται  η  χρήση  αναμεταδοτών
(repeaters).

Αναλυτικές προδιαγραφές του προς υλοποίηση δικτύου  LoRaWAN περιγράφονται στον
αντίστοιχο πίνακα συμμόρφωσης.

iii. Δικτυακός Εξοπλισμός 

Ενδεικτικά απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 9 μονάδες συγκέντρωσης δεδομένων αισθητήρων
(Gateways)  για  την  κάλυψη  της  περιοχής  στάθμευσης.  Οι  συγκεκριμένοι  δρομολογητές  θα
συγκεντρώνουν τα  δεδομένα των αισθητήρων μέσω του δικτύου  LoRaWAN και  στη συνέχεια
μέσω των δρομολογητών δικτύου και του δικτύου 3G/4G θα μεταφέρουν τα δεδομένα προς τις
εφαρμογές διαχείρισης αισθητήρων και μονάδων συγκέντρωσης δεδομένων και, κατ΄ επέκταση,
προς την κεντρική εφαρμογή διαχείρισης του ΣΕΣ.

Αναλυτικές  προδιαγραφές  των  μονάδων  συγκέντρωσης  δεδομένων  αισθητήρων
(Gateways),  των δρομολογητών δικτύου,  και των απαιτούμενων πλατφορμών διαχείρισης των
αισθητήρων  και  των  μονάδων  συγκέντρωσης  δεδομένων  αισθητήρων  (Gateways)  και  του
Network Server περιγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης.

iv. Σύστημα ελέγχου στάθμευσης εντός κλειστού Παρκινγκ

Στην περιοχή εφαρμογής θα υπάρχουν δύο κλειστοί  χώροι στάθμευσης.  Στους χώρους
αυτούς θα μπει αυτόνομο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με μπάρες και λοιπό εξοπλισμό.

Ή διαχείριση των πληρωμών της ελεγχόμενης στάθμευσης στους δύο κλειστούς χώρους
στάθμευσης  θα πραγματοποιείται  με  αυτόνομο  τρόπο  μέσω τοπικού  server και  πληρωμή σε
αυτόματο ταμείο εντός του χώρου στάθμευσης, ενώ προβλέπεται ενσωμάτωση των δεδομένων
διαθεσιμότητας και πληρωμής στην κεντρική εφαρμογή διαχείρισης προς χρήση τους μέσω των
εφαρμογών επισκεπτών και δημοτικής αστυνομίας.

1. Μονάδα Εισόδου
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Στην  είσοδο  κάθε  χώρου  κλειστής  στάθμευσης  θα  εγκατασταθεί  ένα  (1)  τερματικό
εισόδου. Το προσφερόμενο τερματικό εισόδου διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο και κάτω από
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

 Δυνατότητα επικοινωνίας με τοπικό σύστημα διαχείρισης.
 Τροφοδοτικό βιομηχανικού τύπου για απρόσκοπτη συνεχή λειτουργία ανεξαρτήτως καιρι-

κών συνθηκών.
 Σύστημα που θα ανιχνεύει την είσοδο του οχήματος και θα ενεργοποιεί το τερματικό ει-

σόδου.

Κατά την είσοδό του, το αυτοκίνητο θα περνάει από το σύστημα ανίχνευσης οχημάτων.
Αυτό  αναλαμβάνει  να  δώσει  την  εντολή  στο  τερματικό  εισόδου  να  βρίσκεται  σε  κατάσταση
αναμονής  έτσι  ώστε  όταν στη συνέχεια ο οδηγός  πατήσει  το κουμπί,  να γίνει  η έκδοση του
εισιτηρίου και αυτόματα να μεταβιβάσει στο τοπικό σύστημα διαχείρισης τα στοιχεία εισόδου
του οχήματος.

Σε κάθε είσοδο θα καταγράφεται:

 H σύντομη επωνυμία του σταθμού στάθμευσης
 Σειριακός αριθμός παραγωγής εισιτηρίου
 Ώρα και ημερομηνία εισόδου του αυτοκινήτου
 Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

Το τερματικό εισόδου θα αποστέλλει τα δεδομένα στο τοπικό σύστημα διαχείρισης και
αυτό με τη σειρά του στο κεντρικό λογισμικό στάθμευσης.

2. Μονάδα Εξόδου

Στην  έξοδο  του  χώρου  στάθμευσης  θα  εγκατασταθεί  ένα  (1)  τερματικό  εξόδου.  Το
τερματικό εξόδου θα διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο και κάτω από
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

 Δυνατότητα επικοινωνίας με τοπικό σύστημα διαχείρισης
 Τροφοδοτικό βιομηχανικού τύπου για απρόσκοπτη συνεχή λειτουργία ανεξαρτήτως καιρι-

κών συνθηκών.
 Bar Code reader για τον έλεγχο των εισιτηρίων κατά την έξοδο των οχημάτων
 Σύστημα  που  θα ανιχνεύει  την  έξοδο  του  οχήματος  και  θα  ενεργοποιεί  το  τερματικό

εξόδου.

Στην μπροστινή όψη της συσκευής υπάρχει barcode reader όπου ελέγχονται τα εισιτήρια
εξόδου για τους πελάτες. Κατά την έξοδό του, το αυτοκίνητο θα περνάει από το σύστημα ελέγχου
πρόσβασης το οποίο θα αναλαμβάνει να δώσει την εντολή στο τερματικό εξόδου να βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής έτσι ώστε όταν στη συνέχεια ο οδηγός τοποθετήσει το εισιτήριό του στον
barcode reader του τερματικού να του επιτραπεί η διέλευση.

Το τερματικό εξόδου αποστέλλει τα δεδομένα έκδοσης εισιτηρίων στο τοπικό σύστημα
διαχείρισης και αυτό με τη σειρά του στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης.

3. Μπάρες Εισόδου - Εξόδου
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Σε κάθε χώρο στάθμευσης θα τοποθετηθούν συνολικά 2 μπάρες πρόσβασης, μία στην
είσοδο και μία στην έξοδο. Οι μπάρες θα επιτρέπουν την είσοδο μόνο σε περίπτωση έκδοσης
εισιτηρίων και την έξοδο μόνο σε περίπτωση πληρωμής του αντιτίμου.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας εισόδου/εξόδου
οχημάτων  και  η  ορθή  λειτουργία  του  συστήματος,  θα  πρέπει  η  είσοδος/έξοδος  του  χώρου
στάθμευσης (πλάτους 5m) να διαχωριστεί σε ρεύμα εισόδου και ρεύμα εξόδου, καθένα από τα
οποία θα έχει πλάτος 2,5m. Ο διαχωρισμός προτείνεται να γίνει με πλαστικά κολωνάκια.

Οι προσφερόμενες μπάρες πρόσβασης πρέπει να παρέχουν πολύ μικρό χρόνο ανοίγματος
και κλεισίματος (< 1,5 sec).

Ο έλεγχος της λειτουργίας της μπάρας θα γίνεται από το σύστημα ελέγχου πρόσβασης
οχημάτων.  Οι  μπάρες  θα συνδεθούν  με  τις  μονάδες  εισόδου-εξόδου  έτσι  ώστε  να  ανοίγουν
αυτόματα όταν ο οδηγός εκδώσει εισιτήριο εισόδου ή όταν τοποθετήσει το πληρωμένο εισιτήριο
ώστε να εξέλθει.

4. Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας

Στην  είσοδο και  την  έξοδο του χώρου στάθμευσης  θα τοποθετηθούν  δύο συστήματα
αναγνώρισης των πινακίδων των οχημάτων με σύστημα OCR.

Όταν ένα όχημα έρθει μπροστά στη μπάρα εισόδου, γίνεται η αναγνώριση του αριθμού
της  πινακίδας  του  και  καταγραφή  του.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  αναγνώριση  πινακίδων
επικοινωνεί με το σύστημα διαχείρισης του παρκινγκ και εκτυπώνει εισιτήριο εισόδου με τον
αριθμό του αυτοκινήτου και την ώρα εισόδου. Ομοίως κατά την έξοδο του οχήματος, το σύστημα
εξόδου επιβεβαιώνει ότι το αντίτιμο που πληρώθηκε αντιστοιχεί στο όχημα που εξέρχεται.

5. Αυτόματο Ταμείο Πληρωμής Εισιτηρίων

Ή  πληρωμή  των  εισιτηρίων  θα  πραγματοποιείται  σε  εγκατεστημένο  στο  χώρο  του
υπαίθριου  χώρου  στάθμευσης  αυτόματο  ταμείο  πληρωμής  με  την  επίδειξη  του  εισιτηρίου
εισόδου.

Το  αυτόματο  ταμείο  πληρωμής  διαθέτει  μηχανισμό  για  πληρωμή  με  κέρματα,
χαρτονομίσματα και πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

IV. Εγκατάσταση και Συντήρηση της Οριζόντιας και της Κατακόρυ-
φης Σήμανσης

Ο  ανάδοχος  θα  εγκαταστήσει  και  θα  συντηρεί  την  οριζόντια  (διαγραμμίσεις)  και  την
κατακόρυφη  σήμανση  (πινακίδες)  στην  περιοχή  εφαρμογής  του  συστήματος  ελεγχόμενης
στάθμευσης. Επισημαίνεται ότι οι διαγραμμίσεις και οι πινακίδες αυτές δεν θα αφορούν μόνο
τους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά και χώρους φορτοεκφόρτωσης, χώρους στάθμευσης
δικύκλων,  κίτρινες  διακεκομμένες  γραμμές  και  κίτρινες  συνεχείς  γραμμές  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κ.Ο.Κ.  και την υπόλοιπη κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση
που  υπάρχει  ήδη  διαγράμμιση  στα  σημεία  εγκατάστασης  του  συστήματος  ο  ανάδοχος  θα
χρησιμοποιήσει  την  υφιστάμενη διαγράμμιση για τις  θέσεις στάθμευσης και θα διαγραμμίσει
μόνο τους αριθμούς των θέσεων.
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Ή κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες) καθορίζει το καθεστώς στάθμευσης σε κάθε οδικό
τμήμα, από το σημείο αρχής ισχύος της εκάστοτε ρύθμισης. Στις περιπτώσεις όπου σε ένα οδικό
τμήμα προηγείται είσοδος/έξοδος χώρου στάθμευσης εκτός οδού ή κάποια άλλη διάταξη που
δεν θα επέτρεπε τη στάθμευση μετά τη γωνία, τότε η σχετική σήμανση θα τοποθετηθεί μετά το
«εμπόδιο» και αμέσως πριν την έναρξη του τμήματος επιτρεπόμενης στάθμευσης. Αν η συνέχεια
ενός τέτοιου τμήματος διακόπτεται από είσοδο/έξοδο χώρου στάθμευσης εκτός οδού/εμπόδιο, η
κατακόρυφη σήμανση δεν θα επαναλαμβάνεται, απλώς θα διακόπτεται η οριζόντια διαγράμμιση
για όλο το μήκος του «εμποδίου». Οι πινακίδες που απαγορεύουν τη στάθμευση τοποθετούνται
στο σημείο της αρχής της απαγόρευσης. 

Ή  οριζόντια  σήμανση  περιλαμβάνει  την  οριοθέτηση  των  τμημάτων  ή  και  των
μεμονωμένων θέσεων επιτρεπόμενης στάθμευσης και είναι δυνατόν να δίδεται και αντίστοιχος
κωδικός αριθμός με αναγραφή στο οδόστρωμα. 

Συγκεκριμένα, η διαγράμμιση των θέσεων επισκεπτών μπορεί να γίνει:

 με περιβάλλουσα γραμμή του συνόλου των θέσεων (ΤΥΠΟΣ Α).
 ανά θέση με πλήρη περιβάλλουσα γραμμή (ΤΥΠΟΣ Β) και,
 ανά θέση με διακεκομμένες γραμμές αρχής-τέλους θέσης (ΤΥΠΟΣ Γ).

Όλες οι παραπάνω γραμμές προτείνεται να έχουν πάχος 12 εκ..

Ή  διαγράμμιση  χώρων  στάθμευσης  των  κατοίκων  προτείνεται  να  καλύπτουν  την
περιβάλλουσα και να έχουν μπλε χρώμα, η δε γραμμή να έχει πλάτος 12εκ.

Οι ειδικές θέσεις θα επισημαίνονται με κίτρινη διαγράμμιση, όπως αναφέρθηκε, και με
την κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση στην αρχή και στο τέλος της θέσης. Ή διαγράμμιση των
ειδικών θέσεων προτείνεται να καλύπτει την περιβάλλουσα των ειδικών θέσεων, να έχει κίτρινο
χρώμα και πάχος 12εκ.

Αναλυτικότερα:

 Στις θέσεις στάθμευσης των επισκεπτών, θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-69, με την ανα-
γραφή «ΜΕ ΠΛΉΡΏΜΉ». Οι πινακίδες αυτές θα συνοδεύονται από πρόσθετα πινακίδια
στα οποία θα αναγράφονται οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του συστήματος και η ανα-
γραφή ότι απαγορεύεται η στάθμευση δικύκλων «ΟΧΙ ΔΙΚΥΚΛΑ».

 Στις θέσεις στάθμευσης των κατοίκων, θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-70 στις οποίες θα
υπάρχει αναγραφή «ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΖΏΝΉ Α» ή «ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΖΏΝΉ Β» ή «ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΖΏΝΉ Γ»,
ανάλογα με την ζώνη που θα τοποθετηθούν οι σχετικές πινακίδες. 

 Στις θέσεις που προβλέπονται για στάθμευση ΑμεΑ θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-71 ή/
και Ρ-72 κατά περίπτωση.

 Στα τμήματα που θα επιτρέπεται η στάθμευση δικύκλων, θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-
70 με την αναγραφή «ΔΙΚΥΚΛΑ».

 Στους χώρους για φορτοεκφόρτωση θα αναρτηθεί πινακίδα Ρ-40 με υποπινακίδιο Πρ-16
που θα απεικονίζει φορτηγό και θα αναγραφεί σε άλλο υποπινακίδιο ότι η μέγιστη διάρ-
κεια φορτοεκφόρτωσης είναι 15’. Επίσης ότι απαγορεύεται η στάθμευση άλλων οχημάτων
πλην των οχημάτων τροφοδοσίας κατά τις ώρες τροφοδοσίας.

 Στα τμήματα που απαγορεύεται η στάθμευση και η στάση/στάθμευση θα χρησιμοποιη-
θούν πινακίδες Ρ-39, Ρ-40 αντίστοιχα.

 Καταργούνται οι πινακίδες αναφορικά με την εκ περιτροπής στάθμευση (Ρ-41, Ρ-42).
 Σε θέσεις που τυχόν παραχωρηθούν (επί πληρωμή) θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-40 με

πρόσθετη  πινακίδα  που  θα  εξαιρεί  τα  συγκεκριμένα  οχήματα  τα  οποία  εξυπηρετεί  η
εκάστοτε θέση (π.χ. ξενοδοχεία για την στάση τουριστικών πούλμαν για την αποβίβαση/
επιβίβαση επισκεπτών, θέσεις τραπεζών, κλπ.).
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Οι διαγραμμίσεις θα ανανεώνονται ανά εξάμηνο (εκτός και αν χρησιμοποιηθούν υλικά
διαγράμμισης  με  μεγαλύτερη  διάρκεια  ζωής)  και  θα  αποκαθίστανται  σε  περίπτωση  που  θα
σβηστούν  λόγω  έργων  ή  άλλων  αιτιών,  εντός  πέντε  εργασίμων  ημερών.  Οι  πινακίδες  που
καταστρέφονται ή αφαιρούνται από τρίτους θα πρέπει να αντικαθίστανται εντός της επόμενης
ημέρας  από την  σχετική υπόδειξη  –  αναφορά  στον  Ανάδοχο από τη  Δημοτική Αστυνομία.  Ο
ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τα υλικά και τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει για
τη διαγράμμιση των θέσεων.

Ή εποπτεία των διαγραμμίσεων και των πινακίδων σήμανσης και η αναφορά προς τον
ανάδοχο αποτελεί αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση των διαγραμμίσεων και της τοποθέτησης
της  κατακόρυφης  σήμανσης  να  δημιουργήσει  βάση  δεδομένων  που  θα  περιλαμβάνει,  ανά
πλευρά οικοδομικού τετραγώνου, τον αριθμό θέσεων στάθμευσης κατά κατηγορία, το είδος και
την θέση των πινακίδων που θα έχει αναρτήσει, τον αριθμό διακοπών της συνέχειας και το είδος
(π.χ.  είσοδος  σε  ιδιωτικό  χώρο  στάθμευσης)  τους  χώρους  φορτοεκφόρτωσης,  τυχόν
διαγραμμίσεις  με  κίτρινη  διακεκομμένη  και  κίτρινη  συνεχή  γραμμή.  Ή  επικαιροποίηση  των
στοιχείων αυτών θα αποτελεί υποχρέωση του Διαχειριστή, ο δε Δήμος θα έχει άμεση πρόσβαση
σε αυτή τη βάση δεδομένων.

V. Υπηρεσίες
i. Μελέτη Εφαρμογής

Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  εκπονήσει  μελέτη  εφαρμογής  σε  πλήρη  συνεργασία  με  την
αναθέτουσα αρχή,  η  οποία θα αποτελέσει  το  βασικό οδηγό υλοποίησης  και  διαχείρισης  του
Έργου.  Επίσης  οφείλει  να  επικαιροποιεί  τη  μελέτη  εφαρμογής,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της
αναθέτουσας αρχής, έως την παραλαβή του έργου ώστε τελικά να αποτυπωθούν τα στοιχεία που
θα απαρτίζουν το έργο κατά την οριστική παραλαβή του.

Πιο  συγκεκριμένα  η  μελέτη  αυτή  θα  περιλαμβάνει  τις  παρακάτω  ενότητες
επικαιροποιώντας όπου απαιτείται την τεχνική προσφορά του αναδόχου:

 Ανάλυση επιχειρησιακών, λειτουργικών και μη λειτουργικών, καθώς και τεχνικών απαιτή-
σεων του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης

 Αρχιτεκτονική του συστήματος
 Μελέτη τεκμηρίωσης της οριστικής χωροθέτησης και κατανομής των θέσεων ελεγχόμενης

στάθμευσης ανά κατηγορία
 Μελέτη κάλυψης της περιοχής εφαρμογής του ΣΕΣ με εξοπλισμό ‘Έξυπνης Στάθμευσης’

που θα περιλαμβάνει τεκμηρίωση των τελικών τεχνολογικών επιλογών που αφορούν σε
αισθητήρες και τη διασύνδεσή τους με το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης

 Μελέτη τεκμηρίωσης των αναγκών αστυνόμευσης
 Μεθοδολογία και σενάρια δοκιμών ελέγχου για εφαρμογές και λογισμικό
 Μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της εκπαίδευσης
 Μελέτη συμμόρφωσης του συνολικού συστήματος με τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας

προσωπικών δεδομένων
 Μεθοδολογία υλοποίησης και σχήμα διοίκησης και διαχείρισης του έργου
 Οριστικός χρονοπρογραμματισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών μέχρι την έναρξη

παραγωγικής λειτουργίας του ΣΕΣ
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ii. Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση

Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα παράσχει υπηρεσίες ανάπτυξης, εγκατάστασης και
παραμετροποίησης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης με βάση την Μελέτη Εφαρμογής
που θα έχει εκπονήσει. Συγκεκριμένα στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον:

 Ή ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευ-
σης

 Ο έλεγχος ορθής λειτουργίας όλων των υποσυστημάτων ως προς την μεμονωμένη λει-
τουργικότητά τους

 Ή ενοποίηση των υποσυστημάτων σε ένα ενιαίο σύστημα
 Ο έλεγχος ορθής λειτουργίας του ενοποιημένου συστήματος
 Ή πλήρης τεκμηρίωση του συστήματος
 Ή σύνταξη εγχειριδίων χρήση του συστήματος

iii. Πιλοτική Λειτουργία

Με  την  ολοκλήρωση  της  εγκατάστασης  και  παραμετροποίησης  του  ΣΕΣ,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται στο πλαίσιο του Έργου να παράσχει υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας, κάτω από
εικονικές  συνθήκες  λειτουργίας  του.  Στόχος  είναι  να  αναδειχθούν  τυχόν  ελλείψεις  στη
λειτουργικότητα των Υποσυστημάτων ή άλλα προβλήματα στον σχεδιασμό πριν λειτουργήσουν
τα Υποσυστήματα σε παραγωγικό περιβάλλον.

Μία ομάδα εκπαιδευμένων χρηστών με ενεργή συμμετοχή στο Έργο που θα υποδειχθούν
από την αναθέτουσα αρχή, θα ελέγχει τη λειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με τα σενάρια
ελέγχου που θα εκπονήσει ο ανάδοχος, συνεπικουρούμενη από αρμόδια στελέχη του αναδόχου,
για όσο διάστημα διαρκέσει η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας.

Οι υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας περιλαμβάνουν:

 Την εκπόνηση και εκτέλεση σεναρίων δοκιμών ελέγχων του συστήματος, που θα καλύ-
πτουν όλο το εύρος της λειτουργικότητάς του

 Την επιβεβαίωση καλής λειτουργίας του συστήματος, σύμφωνα με τα σενάρια ελέγχου
 Την καταγραφή και τεκμηρίωση σφαλμάτων και δυσλειτουργιών που θα προκύψουν κατά

την εκτέλεση των σεναρίων
 Την συλλογή παρατηρήσεων από τους εσωτερικούς χρήστες του συστήματος που βάσει

υπόδειξης της αναθέτουσας αρχής θα συμμετέχουν στη διαδικασία και την υποστήριξη
αυτών

 Την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης χρηστών και διαχειριστών με on-the-job training
 Τις βελτιώσεις των Υποσυστημάτων και την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων και

διόρθωση / διαχείριση λαθών σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή
 Τις βελτιώσεις των ρυθμίσεων των Υποσυστημάτων και του εξοπλισμού με στόχο τη βέλτι -

στη λειτουργία και απόδοσή του σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή
 Τη λειτουργία γραφείου υποστήριξης χρηστών στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται

όλα τα επίπεδα χρηστών του συστήματος για τεχνική βοήθεια και κάθε άλλης μορφής
απορία σε θέματα χρήσης και λειτουργίας των εφαρμογών και του εξοπλισμού

Κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας θα ισχύουν επιπρόσθετα τα εξής:

 Οι χρήστες,  οι  οποίοι  θα διενεργήσουν τους  ελέγχους,  θα καταγράφουν αναλυτικά τα
προβλήματα ή τις δυσλειτουργίες που θα διαπιστώνουν κατά τη χρήση των Υποσυστη-
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μάτων, στα ημερολόγια ελέγχου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να επεξεργάζεται άμεσα τις πα-
ρατηρήσεις των χρηστών και να προχωρά σε άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων

 Οι έλεγχοι θα επαναληφθούν όσες φορές απαιτηθεί, μέχρι να διαπιστωθεί η χωρίς σφάλ-
μα λειτουργία των Υποσυστημάτων

iv. Υπηρεσίες διαχείρισης του συστήματος σε παραγωγική λει-
τουργία

Οι υπηρεσίες διαχείρισης του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία περιλαμβάνουν:

 Υποστήριξη της πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας του ΣΕΣ
 Βελτιώσεις των υποσυστημάτων και επίλυση όλων των δυσλειτουργιών και σφαλμάτων
 Συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού συστήματος του ΣΕΣ, και όλων των υποσυ-

στημάτων του ΣΕΣ
 Συντήρηση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης της περιοχής εφαρμογής του ΣΕΣ
 Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών (Helpdesk) σε εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ’ όλη τη

διάρκεια του έργου.
 Επικαιροποίηση της τεχνικής, λειτουργικής και υποστηρικτικής τεκμηρίωσης του συστήμα-

τος όταν απαιτείται

v. Υπηρεσίες δημοσιότητας

Ή πληροφόρηση των χρηστών και  η προώθηση της αποδοχής του συστήματος  από το
κοινό γενικότερα, θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου. Θα είναι υπεύθυνος για την πληροφόρηση
του κοινού και για την προβολή του συστήματος, είτε μέσω στοχευμένης διαφήμισης (διαδίκτυο,
εφημερίδες, ραδιοφωνικοί σταθμοί, σήμανση στο δρόμο κλπ.), ή με προωθητικές ενέργειες από
αντιπροσώπους που θα πληροφορούν το κοινό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στάθμευσης, ή και
με απ’ ευθείας επαφή με τοπικές επιχειρήσεις όπου θα προσφέρεται επίδειξη στους υπαλλήλους
των εταιρειών. Ο ανάδοχος υποχρεωτικά αναλαμβάνει καθ’ όλη την περίοδο της σύμβασης τη
δαπάνη για την πλήρη και αναλυτική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού.

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να δαπανήσει για την πλήρη και αναλυτική πληροφόρηση
και ενημέρωση του κοινού, ένα ποσό που θα αποτελεί ποσοστό επί των συνολικών ακαθαρίστων
εισπράξεων από τα τέλη στάθμευσης των επισκεπτών.

vi. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Ο  Ανάδοχος,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  και  με  βάση  το  σχέδιο  εκπαίδευσης  όπως  θα
προσδιοριστεί στη σχετική Μελέτη Εφαρμογής θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους χρήστες
του ΣΕΣ.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο που θα
καλύπτει κατ΄ ελάχιστο, τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευομένων :

 Απλοί/εσωτερικοί χρήστες με την παρακάτω ενδεικτική κατ’ ελάχιστον θεματολογία:
o Εκπαίδευση επί της λειτουργικότητας του ΣΕΣ
o Εκπαίδευση επί της λειτουργικότητας της Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης

 Όργανα Αστυνόμευσης
o Διαχείριση του Συστήματος Αστυνόμευσης
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Για τις  παραπάνω κατηγορίες  εκπαιδευομένων θα διενεργηθεί  εκπαιδευτικό σεμινάριο
για  αριθμό  εκπαιδευομένων  και  διάρκεια  που  θα  καθορίζεται  στη  Μελέτη  Εφαρμογής.  Το
εκπαιδευτικό υλικό θα παραδοθεί με την έναρξη της εκάστοτε εκπαίδευσης.
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3. Πίνακες Συμμόρφωσης
I. Πλατφόρμα έξυπνης πόλης

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Άδειες χρήσης που θα προσφερθούν:
 Διαχειριστές του συστήματος
 Χρήστες με δικαιώματα διάδρασης 

με το σύστημα
 Χρήστες με δικαιώματα απλής 

πρόσβασης (viewers)

Να
αναφερθούν

2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και ο 
προσφερόμενος τύπος λογισμικού και 
έκδοση

ΝΑΙ

3.
Το λογισμικό θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα
πλατφόρμας  διασύνδεσης  λογισμικού,
αισθητήρων,  λειτουργιών  και  εξοπλισμού
έξυπνης πόλης.

ΝΑΙ

4.

Να προσφερθεί σαν  Cloud εφαρμογή για το
εύρος  της  διάρκειας  του  έργου,  αλλά  να
υπάρχει  ταυτόχρονα  η  δυνατότητα
εγκατάστασης  σε  υπολογιστικές  υποδομές
του  Δήμου  εφόσον  απαιτηθεί  σε  μετέπειτα
στάδιο υλοποίησης.

ΝΑΙ

5.
Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει  την
δημιουργία διαφορετικών τύπων χρηστών με
διαφορετικές ιδιότητες και δικαιώματα

ΝΑΙ

6.

Το  λογισμικό  πρέπει  να  υποστηρίζει  την
τυπική διαδικασία πιστοποίησης ταυτότητας
χρηστών  και  την  εκτέλεση
εξουσιοδοτημένων  διαδικασιών  με  βάση
τους προκαθορισμένους ρόλους χρηστών.

ΝΑΙ

7.

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ζωντανής
ροής δεδομένων και ζωντανής οπτικής ροής
από διάφορους αισθητήρες, κάμερες ή άλλες
συσκευές  έξυπνης  πόλης  συνδεδεμένες  στο
λογισμικό

ΝΑΙ

8.

Θα  πρέπει  να  υπάρχει  κεντρικός  πίνακας
ελέγχου  (ταμπλό)  απεικόνισης  δεδομένων
(Dashboard)  για  γρήγορη  οπτική  πρόσβαση
στα δεδομένα της  έξυπνης  πόλης  από τους
διαχειριστές του συστήματος

ΝΑΙ

9. Το  λογισμικό  θα  πρέπει  να  διαθέτει  την
ικανότητα  να  διαλειτουργεί  με  εφαρμογές
έξυπνης  πόλης  που  θα  εγκατασταθούν  στο

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

πλαίσιο του Έργου ή μελλοντικά.

Κατ’ ελάχιστον οι εφαρμογές αυτές πρέπει να
αφορούν σε:

 Έξυπνη στάθμευση
 Έξυπνο οδοφωτισμό
 Δημόσιο δίκτυο ασύρματης πρόσβα-

σης Wi-Fi
 Περιβαλλοντικά δεδομένα
 Διαχείριση απορριμμάτων

10.

Ή πλατφόρμα Smart City θα μπορεί να 
ενσωματώνει οποιονδήποτε τύπο 
πλατφόρμας διαχείρισης αισθητήρων που 
χρησιμοποιείται για τις αστικές υπηρεσίες 
ανεξάρτητα από την τεχνολογία 
συνδεσιμότητας που χρησιμοποιείται π.χ. 
LoRA, ZigBee, GPRS, WiFi, IP κάμερες κ.λπ.

ΝΑΙ

11.

Το λογισμικό πρέπει να είναι σε θέση να 
κανονικοποιεί τα δεδομένα που προέρχονται 
από διαφορετικές συσκευές του ίδιου τύπου 
(π.χ. Διαφορετικοί ελεγκτές φωτισμού, 
διαφορετικοί αισθητήρες στάθμευσης κ.λπ.) 
και να παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε αυτά τα
δεδομένα χρησιμοποιώντας API δεδομένων 
για τη χρήση από τρίτους προγραμματιστές 
εφαρμογών.

ΝΑΙ

12.

Ή πλατφόρμα Smart City θα παρέχει τη 
δυνατότητα δημιουργίας και ανάκλησης 
απεριόριστου αριθμού διαμορφώσιμων και 
προσαρμόσιμων τυπικών διαδικασιών 
λειτουργίας μέσω ενός φιλικού προς το 
χρήστη γραφικού περιβάλλοντος.

ΝΑΙ

13.

Ή πλατφόρμα Smart City θα παρέχει API για 
την παροχή πληροφοριών και τη συσχέτιση 
διαφορετικών τομέων (Πολλαπλοί 
προμηθευτές και Πολλαπλοί αισθητήρες).

ΝΑΙ

14.

Ή πλατφόρμα Smart City θα πρέπει να 
επιτρέπει τη δημιουργία συμβάντων για τον 
καθορισμό κανόνων και πολιτικών που 
ελέγχουν τη σωστή συμπεριφορά των 
στοιχείων υποδομής.

ΝΑΙ

15.

Οι πολιτικές που δημιουργούνται στην 
πλατφόρμα Smart City θα μπορούν να 
λειτουργούν σε πολλούς τομείς, δηλαδή να 
αξιοποιούν μια ειδοποίηση / ενεργοποίηση 
από έναν τομέα για τον έλεγχο ή τον ορισμό 
μιας ενέργειας σε έναν άλλο τομέα.

ΝΑΙ

16. Ή πλατφόρμα Smart City θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να παραδίδει μηνύματα σε ένα 
καθορισμένο σύνολο συνδρομητών. Ή 

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

υπηρεσία ειδοποιήσεων θα υποστηρίζει 
τουλάχιστον δύο τύπους μεθόδων 
ειδοποίησης:

 Ειδοποίηση μέσω email
 Υπηρεσία μηνυμάτων (SMS).

17.

Ή πλατφόρμα Smart City θα πρέπει να είναι 
σε θέση να δημιουργεί ειδοποιήσεις και 
μηνύματα συναγερμού που θα είναι ορατά 
στον πίνακα ελέγχου

ΝΑΙ

18.

Ή πλατφόρμα Smart City θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να ειδοποιεί τον χρήστη μέσω 
του dashboard σε περίπτωση που υπάρχει 
πρόβλημα με τη σύνδεση με έναν ή 
περισσότερους αισθητήρες που είναι 
ενσωματωμένοι στην πλατφόρμα Smart City.

ΝΑΙ

19.

Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει στον 
πίνακα ελέγχου να δημιουργεί αναφορές, να 
έχει τη δυνατότητα να προσθέτει αναφορές 
στη λίστα αγαπημένων και να συνοδεύεται 
από ένα προκαθορισμένο σύνολο widget για 
την καλύτερη διαχείριση των αναφορών.

ΝΑΙ

20. Ή πλατφόρμα να συμμορφώνεται με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο GDPR ΝΑΙ

II. Λογισμικό έξυπνης στάθμευσης

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Λογισμικό έξυπνης στάθμευσης

1.
Το  λογισμικό  είναι  web-based  και  είναι
προσβάσιμο  από  όλους  τους  γνωστούς  web
browsers 

ΝΑΙ

2.

Αρθρωτή,  πλήρως  επεκτάσιμη  εφαρμογή,  με
δυνατότητα  διαλειτουργικότητας  με  τρίτα
υποσυστήματα  μέσω  ασφαλών  διεπαφών  web
services

ΝΑΙ

3.

Ή  εφαρμογή  θα  συγκεντρώνει  θα  επεξεργάζεται,
θα οπτικοποιεί και θα διαμοιράζει, σε πραγματικό
χρόνο,  την  σηματοδότηση  όπως  αυτή  θα
αποστέλλεται  από  την  τεχνολογική  υποδομή
πλατφόρμα  έξυπνης  πόλης/αισθητήρες/κινητές
εφαρμογές κτλ)

ΝΑΙ

4. Πολυγλωσσικό Σύστημα (Ελληνικά, Αγγλικά)
ΝΑΙ

5. API's  για την αποστολή (PULL  and  PUSH)
δεδομένων μέσω web-based REST services ΝΑΙ

6. Συλλογή  και  αποθήκευση  δεδομένων  από  τους
αισθητήρες  σε  πραγματικό  χρόνο  δίνοντας  την

ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
δυνατότητα  για  24Χ7  παρακολούθηση  και
διαχείριση  των  θέσεων  στάθμευσης.  Δυνατότητα
διασύνδεσης  με  σύστημα  πληρωμών  και
αστυνόμευσης  του  Συστήματος  Ελεγχόμενης
Στάθμευσης, για συσχέτιση των δεδομένων.

7.

Να  διαθέτει  σημαντικές  δυνατότητες
επεκτασιμότητας,  έτσι  ώστε  να  είναι  σε  θέση να
υποστηρίζει  την  ανάπτυξη  ενός  δικτύου  που  θα
υποστηρίζει  την ενσωμάτωση και  λειτουργία έως
και δεκάδων χιλιάδων αισθητήρων στάθμευσης 

ΝΑΙ

8.

Δυνατότητα ενδείξεων ανά αισθητήρα:
 Δυσλειτουργίας
 Απώλειας στην επικοινωνία
 Ασυνήθιστων ενδείξεων στάθμευσης (π χ. 

στάθμευση μεγάλης διάρκειας ή πολλα-
πλές αλλαγές στην κατάσταση στάθμευσης
σε μικρό χρονικό διάστημα)

ΝΑΙ

9.
Προβολή  στατιστικών  στοιχείων  σε  μορφή
γραφημάτων  και  πινάκων  για  τα  δεδομένα  που
συλλέγει κάθε δικτυακή συσκευή.

ΝΑΙ

10. Παρουσίαση  ενεργών  συναγερμών  για
δυσλειτουργίες, ανά συσκευή ή ανά ομάδα, ΝΑΙ

11. Δυνατότητα για εξαγωγή δεδομένων της διεπαφής
και της κατάστασης του αισθητήρα σε μορφή CSV. ΝΑΙ

12.

Απεικόνιση  με  εύκολο  και  διακριτό  τρόπο
(χρωματικές  απεικονίσεις)  το  μέσο  όρο  χρόνου
στάθμευσης  των  οχημάτων  σε  κάθε  θέση  και
περιοχή  στάθμευσης  (ομαδοποίηση  θέσεων
στάθμευσης)  και  την  αντίστοιχη  παραγωγή
εσόδων. 

ΝΑΙ

13.

Eλεγχόμενη πρόσβαση και διαχείριση χρηστών με
διαφορετικό  ρόλο  –  δικαιώματα  (role based
access).  To σύστημα να επιτρέπει την δημιουργία,
απόδοση  δικαιωμάτων  πρόσβασης,  τροποποίηση
και διαγραφή ρόλων

ΝΑΙ

14. Άμεση  ενημέρωση  για  το  διαθέσιμο  σύνολο  των
θέσεων στάθμευσης, των αριθμό των θέσεων που
είναι κατειλημμένες, το ποσοστό κατάληψης.

ΝΑΙ

15.

Δυναμική απεικόνιση (αποτύπωση και απεικόνιση,
σε πραγματικό χρόνο, των αλλαγών του status των
θέσεων  στάθμευσης)  σε  χάρτη  του  συνόλου  των
θέσεων  στάθμευσης  με  διακριτή  χρωματική
απεικόνιση  των  ελεύθερων  θέσεων  στάθμευσης
(πράσινο χρώμα)  και  των κατειλημμένων θέσεων
στάθμευσης (κόκκινο χρώμα).  

ΝΑΙ

16. Δυνατότητα  εστίασης  στον  χάρτη  και  εμφάνισης
κάθε σημείου στάθμευσης ΝΑΙ

17. Δυνατότητα επιλογής κάθε θέσης στάθμευσης στον
χάρτη και εμφάνιση πληροφορίας σχετικά με την
διεύθυνση  που  βρίσκεται  η  επιλεγμένη  θέση,  το

ΝΑΙ
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πιο τεχνολογικό μέσο την εξυπηρετεί – ελέγχει και
το μοναδιαίο νούμερο της θέσης, όπως αυτό έχει
αποδοθεί για λόγους ελέγχου και πληρωμής

18.

Δυνατότητα απεικόνισης  όλων των θέσεων στάθ-
μευσης, εκτός από τον χάρτη και σε μορφή λίστας.
Ή  πληροφορία  που  θα  πρέπει  να  παρέχεται  θα
πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο:

 Τον αριθμό της θέσης στάθμευσης 

 Τον σειριακό αριθμό του τεχνολογικού μέσου 
που χρησιμοποιείται για τον έλεγχό της

 Την διεύθυνση

 Το Status της θέσης (Ελεύθερη ή κατειλημμένη)

 Τον τύπο της θέσης (κανονική, θέση αναπήρων, 
θέση στάθμευσης οχημάτων ειδικού σκοπού, 
θέση αποτροπής στάθμευσης κτλ).

ΝΑΙ

19.

Δυνατότητα οριοθέτησης νέας θέσης στάθμευσης,
από  τους  διαβαθμισμένους  χρήστες,  κατά  την
οποία θα ορίζεται η ονομασία της θέσης, ο τύπος
αυτής (κανονική, θέση αναπήρων, θέση στάθμευ-
σης  οχημάτων  ειδικού  σκοπού,  θέση  αποτροπής
στάθμευσης κτλ), η διεύθυνση της θέσης (προαιρε-
τικά γεωγραφικό μήκος και πλάτος)

ΝΑΙ

20. Δυνατότητα συσχέτισης & αποσυσχέτισης θέσεων
στάθμευσης με τεχνολογικά μέσα. ΝΑΙ

21.

Απεικόνιση σε λίστα, του συνόλου των τεχνολογι-
κών μέσων που εξυπηρετούν τις θέσεις στάθμευ-
σης. Ή πληροφορία που θα πρέπει να παρέχεται,
θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο:

 Τον τύπο του αισθητήρα

 Τον σειριακό αριθμό

 Την θέση που ελέγχει 

 Την διεύθυνση που είναι τοποθετημένος

 Το γεωγραφικό μήκος & πλάτος που είναι το-
ποθετημένος

 Το Status λειτουργίας του.

 Την θερμοκρασία του αισθητηρίου οργάνου.

ΝΑΙ

22. Δυνατότητα συσχέτισης & απόσυσχέτισης τεχνολο-
γικών μέσων με θέσεις στάθμευσης. ΝΑΙ

23. Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τα τεχνολογι-
κά στοιχεία του δικτύου στάθμευσης που δεν λει-
τουργούν με τον επιθυμητό τρόπο.

ΝΑΙ

24.
Αναλυτική απεικόνιση της ιστορικότητας αλλαγών
κατάληψης  κάθε  θέσης  στάθμευσης  και  πληρο-
φόρηση για την ημερομηνία και ώρα που πραγμα-
τοποιήθηκε η κάθε αλλαγή status μιας θέσης.

ΝΑΙ
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25.
Δυνατότητα  επιλογής  συγκεκριμένου  χρονικού
εύρους απεικόνισης των στατιστικών στοιχείων με
ακρίβεια επιλογής δευτερολέπτου.

ΝΑΙ

III.Web εφαρμογή διαχείρισης στάθμευσης Δήμου

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

Τεχνικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

1.
Προσβάσιμομέσα από τις τελευταίες 
εκδόσεις των δημοφιλών φυλλομετρη-
τών Edge, Chrome, Firefox

ΝΑΙ

2.
Υποστήριξη 2 γλωσσών (Ελληνικά & Αγ-
γλικά) εξ ορισμού και δυνατότητα προ-
σθήκης επιπρόσθετων γλωσσών

ΝΑΙ

3.
Προβολή επεξεργασμένων στατιστικών 
στοιχείων, μετρικών και δεδομένων με 
γραφήματα, πίνακες κ.α. (dashboard)

ΝΑΙ

4.

Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών 
εφαρμογών ελεγχόμενης στάθμευσης 
με δυνατότητες προβολής χρηστών, 
επεξεργασίας και ιστορικού κάθε χρή-
στη

ΝΑΙ

5.

Υποσύστημα διαχείρισης πληρωμών με 
δυνατότητες αναλυτικής προβολής συ-
ναλλαγών και συνδυαστικής αναζήτη-
σης με χρήση φίλτρων/κριτηρίων ανα-
ζήτησης

ΝΑΙ

6.
Υποσύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών 
πορτοφολιών με δυνατότητα προβολής 
συναλλαγών, συνδυαστικής αναζήτη-
σης και αποζημίωσης (refund)

ΝΑΙ

7.
Υποσύστημα διαμόρφωσης πολιτικής 
στάθμευσης με δυναμική επεξεργασία 
ωραρίου και τιμολογιακής πολιτικής 
ελεγχόμενης στάθμευσης

ΝΑΙ

8.

Υποσύστημα διαχείρισης προστίμων με 
προβολή των προστίμων που έχουν εκ-
δοθεί, αναζήτηση με πολλαπλά φίλτρα 
και δυνατότητα προβολής των σχετικών
με αυτά δεδομένων

ΝΑΙ

9.

Ανοιχτή αρχιτεκτονική με χρήση ανοι-
κτών προτύπων που θα διασφαλίζουν 
την επεκτασιμότητα των υποσυστη-
μάτων

ΝΑΙ

10.

Διασυνδεσιμότητα με άλλα συστήματα/
εφαρμογές με χρήση τεκμηριωμένων 
API, δυνατότητα διασύνδεσης /επικοι-
νωνίας βάσει διεθνών standards

ΝΑΙ

69





11.
Λήψη καταγγελιών/αιτημάτων για έλεγ-
χο της δημοτικής αστυνομίας από την 
εφαρμογή τελικών χρηστών

ΝΑΙ

12.
Διαχείριση περιεχομένου, συγγραφή 
και αποστολή μηνυμάτων στις εφαρμο-
γές τελικών χρηστών

ΝΑΙ

13.
Κρυπτογράφηση δεδομένων τόσο στην
αποθήκευση  όσο  και  στη  ανταλλαγή/
επικοινωνία

ΝΑΙ

14.

Διασύνδεση μέσω RESTFul APIs με την 
πλατφόρμα Συλλογής & Διαμοιρασμού 
Δεδομένων Αισθητήρων (IoT)/Έξυπνης 
Πόλης για λήψη δεδομένων αισθητή-
ρων στάθμευσης

ΝΑΙ

15.
Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε 
πολλαπλές μορφές (csv, pdf κ.α) ΝΑΙ

16.
Διασύνδεση με σύστημα εκκαθάρισης 
πληρωμών χρηματοπιστωτικού ιδρύμα-
τος (payment gateway) αδειοδοτη-
μένου από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΝΑΙ

17.
Δυνατότητα εισαγωγής στο σύστημα έν-
στασης σχετικά με εκδοθέν πρόστιμο με
ανέβασμα ψηφιακών υποστηρικτικών 
αρχείων

ΝΑΙ

18.

Δυνατότητα διασύνδεσης εφαρμογής 
διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών 
με POS σε φυσικά σημεία για την πώλη-
ση εισιτηρίων στάθμευσης από τριτο-
πωλητές και ζωντανή ενημέρωση για τα
στοιχεία πληρωμής (ποσό, χρόνο, πινα-
κίδα κυκλοφορίας) της κεντρικής εφαρ-
μογής διαχείρισης.

ΝΑΙ

IV. Εφαρμογή έξυπνων κινητών τηλεφώνων δημότη

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

Τεχνικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

1.
Διαθέσιμη για λειτουργικό σύστημα Ap-
ple iOS έκδοσης 10 και άνω ΝΑΙ

2.
Διαθέσιμη για λειτουργικό σύστημα 
Google Android έκδοσης 6.0 και άνω ΝΑΙ

3.
Υποστήριξη 2 γλωσσών (Ελληνικά & Αγ-
γλικά) εξ ορισμού και δυνατότητα προ-
σθήκης επιπρόσθετων γλωσσών

ΝΑΙ

4. Δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς χρόνου 
στάθμευσης με χρήση πιστωτικών & χρε-
ωστικών καρτών και εκκαθάριση πληρω-
μών από ελληνικό χρηματοπιστωτικό 

ΝΑΙ
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ίδρυμα

5.
Λειτουργία ηλεκτρονικού πορτοφολιού 
(e-wallet) ΝΑΙ

6.
Φόρτιση (top-up) ηλεκτρονικού πορτοφο-
λιού με χρήση πιστωτικών/χρεωστικών 
καρτών

ΝΑΙ

7.
Προβολή ιστορικού συναλλαγών και δυ-
νατότητα κατεβάσματος παραστατικού 
συναλλαγής

ΝΑΙ

8.
Προβολή ιστορικού αγορασμένων εισιτη-
ρίων στάθμευσης ΝΑΙ

9.
Προβολή υπολοίπου ηλεκτρονικού πορτο-
φολιού ΝΑΙ

10.
Αποθήκευση Πινακίδων Κυκλοφορίας 
Οχημάτων και δυνατότητα επεξεργασίας 
τους/προσθήκης νέας πινακίδας.

ΝΑΙ

11.
Λειτουργία ημερολογίου ελεγχόμενης 
στάθμευσης με αναλυτικό ωράριο λει-
τουργίας (ημέρες/ώρες) Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης

ΝΑΙ

12.

Διασύνδεση των εφαρμογών μέσω REST-
Ful APIs με την πλατφόρμα Συλλογής & 
Διαμοιρασμού Δεδομένων Αισθητήρων 
(IoT)/Έξυπνης Πόλης για λήψη δεδομένων
αισθητήρων στάθμευσης

ΝΑΙ

13.

Αποτύπωση και προβολή ζωντανής διαθε-
σιμότητας και καταληψιμότητας θέσεων 
ελεγχόμενης στάθμευσης σε διαδραστικό 
χάρτη με διαφορετική χρωματική σήμαν-
ση

ΝΑΙ 

14.
Προβολή καταληψιμότητας σε ποσοστό 
ανά οδό επιλογής του χρήστη ΝΑΙ 

15.
Δυνατότητα προβολής ποσοστού καταλη-
ψιμότητας ζώνης ελεγχόμενης στάθμευ-
σης και ανάλογη χρωματική σήμανση της 
ζώνης

ΝΑΙ 

16.
Λήψη μηνυμάτων από το Δήμο σε ειδικό 
σημείο της εφαρμογής ΝΑΙ

17.
Λήψη αυτοματοποιημένων μηνυμάτων 
Push Notifications 10 λεπτά πριν τη λήξη 
του ενεργού εισιτηρίου στάθμευσης και 
δυνατότητα επέκτασης του

ΝΑΙ

18.
Τοπική λειτουργία αυτόματων μηνυ-
μάτων λήξης χρόνου στάθμευσης στην 
εφαρμογή στην περίπτωση που δεν υπάρ-
χει σύνδεση στο διαδίκτυο

ΝΑΙ

19.
Δυνατότητα πληρωμής προστίμων με 
χρήση του μοναδικού αριθμού ηλεκτρονι-
κής πληρωμής προστίμου 

ΝΑΙ
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20.
Δυνατότητα εγγραφής με χρήση Social Lo-
gins (facebook, google) ΝΑΙ

V. Εφαρμογή έξυπνων κινητών τηλεφώνων δημοτικής αστυνομίας

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

Τεχνικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

1.
Διαθέσιμη για λειτουργικό σύστημα 
Google Android έκδοσης 6.0 και άνω ΝΑΙ

2.
Υποστήριξη 2 γλωσσών (Ελληνικά & Αγ-
γλικά) εξ ορισμού και δυνατότητα προ-
σθήκης επιπρόσθετων γλωσσών

ΝΑΙ

3.
Υποστήριξη πολλαπλών τύπων ελέγχων 
και προστίμων μέσα από προτυποποιη-
μένες ηλεκτρονικές φόρμες

ΝΑΙ

4.
Έλεγχος πινακίδας κυκλοφορίας με εισα-
γωγή στοιχείων πινακίδας ΝΑΙ

5.
Δυνατότητα λήψης και επισύναψης φω-
τογραφίας κατά την έκδοση του προστί-
μου

ΝΑΙ

6.
Δυνατότητα λήψης χωρογεωγραφικού 
στίγματος κατά την έκδοση του προστί-
μου

ΝΑΙ

7.
Προβολή πλήρους ιστορικού έκδοσης 
προστίμων και αποτύπωσης τους σε 
πραγματικό χρόνο σε διαδραστικό χάρτη

ΝΑΙ

8.
Διασύνδεση μέσω bluetooth με φορητούς
θερμικούς εκτυπωτές ΝΑΙ

9.
Διασύνδεση μέσω RESTful APIs σε πραγ-
ματικό χρόνο με το σύστημα διαχείρισης 
ελέγχων και προστίμων της Δημοτικής 
Αστυνομίας

ΝΑΙ

10.
Δυνατότητα επανεκτύπωσης προστίμων

ΝΑΙ

11.

Διασύνδεση της εφαρμογής μέσω RESTFul
APIs με την πλατφόρμα Συλλογής & Δια-
μοιρασμού Δεδομένων Αισθητήρων (IoT)/
Έξυπνης Πόλης για λήψη δεδομένων αι-
σθητήρων στάθμευσης

ΝΑΙ
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Αισθητήρες ανίχνευσης κατειλημμένης θέσης στάθμευσης

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

1. Μοντέλο Να αναφερθεί

2. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001
ISO 14001

3. Δήλωση συμμόρφωσης CE
4. Αισθητήρας μαγνητικού πεδίου ΝΑΙ
5. Μπαταρία Li-SOCl2, ≥12.000 mAh
6. Αυτονομία αισθητήρα Έως και 10 ετών

7. Συχνότητα Επικοινωνίας 868MHz μέσω ασύρματου
πρωτοκόλλου επικοινωνίας LoRaWAN ΝΑΙ

8. Εύρος επικοινωνίας σε αστικό περιβάλλον ≥ 2 χιλιομέτρων
9. Ακρίβεια ανίχνευσης ≥ 99%
10. Ανίχνευση μεταβολής κατάστασης ≤ 10 δευτερόλεπτα
11. Βαθμός Προστασίας IP68
12. Εύρος Θερμοκρασίας -40°C έως +85°C
13. Υγρασία Περιβάλλοντος 0% έως 100%
14. Αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις ≥ 3.000kg
15. Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης ΝΑΙ

VI. Εξοπλισμός και λογισμικό ασύρματου δικτύου
i. Δίκτυο Επικοινωνίας Χαμηλής Κατανάλωσης Ενέργειας και Ευρείας Περιοχής

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή
1 Να είναι ανοιχτών προδιαγραφών NAI

2 Να υπάρχουν διαθέσιμες στο ευρύ κοινό οι προδιαγραφές
του πρωτοκόλλου NAI

3 Λειτουργία πρωτοκόλλου στις ISM συχνότητες NAI

4
Ή  επικοινωνία  μεταξύ  των  τελικών  συσκευών  δεν  είναι
αποδεκτή  και  δεν  επιτρέπεται  η  χρήση  αναμεταδοτών
(repeaters)

NAI

5 Μέγιστο όριο ισχύος εκπομπής ορίζονται τα 25mW erp NAI
6 Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας NAI
7 Αρχιτεκτονική πολλαπλών αστέρων NAI

8

Να  υποστηρίζει  τρεις  τύπους  συσκευών  ανάλογα  με  τις
παραμέτρους λειτουργίας τους:

 Τύπος Α: Συσκευές τροφοδοτούμενες από μπατα-
ρία, μετάδοση μηνυμάτων μετά από κάποιο γεγο-
νός για μεγαλύτερη αυτονομία μπαταρίας.

 Τύπος Β: Συσκευές τροφοδοτούμενες από μπαταρία
με περιοδική μετάδοση και λήψη δεδομένων, μειω-
μένη αυτονομία μπαταρίας.

 Τύπος Γ: Συσκευές τροφοδοτούμενες από παροχή 
ρεύματος με συνεχόμενη λήψη δεδομένων από το 
δίκτυο.

NAI

9 Να  έχει  2  επίπεδα  ασφαλείας  &  κρυπτογράφησης  των
μεταδιδόμενων δεδομένων NAI

10 Το εύρος του καναλιού λειτουργίας να είναι 125 ή 250 kHz NAI
11 Να είναι ανθεκτικό από παρεμβολές NAI
12 Να υποστηρίζεται από πληθώρα κατασκευαστών NAI
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ii. Μονάδα συγκέντρωσης δεδομένων αισθητήρων (Gateway)

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή
1 Κατασκευαστής και μοντέλο Να αναφερθούν
2 Ο κατασκευαστής να είναι μέλος του LoRa Alliance ΝΑΙ

3
Ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή για λειτουργία
σε  εξωτερικό  χώρο  και  κάτω  από  οποιεσδήποτε
καιρικές συνθήκες

ΝΑΙ

4 Πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΙΡ67 ΝΑΙ
5 Θερμοκρασία λειτουργίας -30 °C - +70°C
6 Υποστήριξη IPsec VPN ΝΑΙ
7 Υποστήριξη πρωτοκόλλου LoRaWAN NAI

8 Ραδιοεντοπισμός  LoRaWAN συσκευών  μέσω  της
ανάλυσης του εκπεμπόμενου σήματος τους ΝΑΙ

9 Συνεχής  ανάλυση  του  φάσματος  για  την  ανίχνευση
παρεμβολικού θορύβου ΝΑΙ

10 Συμβατότητα με συσκευές LoRaWAN τύπου A,B,C ΝΑΙ
11 Εξωτερικές κεραίες ≥2

12 Να διαθέτει τροφοδοσία ρεύματος με του τρόπους PoE
(max 30 Watts) ή 48VDC ΝΑΙ

13 Διεπαφες  επικοινωνίας  Ethernet (1  x RJ45  10/100
Mbps) NAI

14 Υποστήριξη  απομακρυσμένης  διαχείρισης  και
προγραμματισμού ΝΑΙ

15 Να έχει συμβατότητα με τις εκδόσεις  LoRaWAN 1.0.1,
1.0.2, 1.1 ή αντίστοιχο ΝΑΙ

16 Αποκοπή θορύβου που προκαλείτε από τις υπηρεσίες
LTE που λειτουργούν στο φάσμα 832 – 862 MHz ΝΑΙ

17 Δυνατότητα τοποθέτησης επίτοιχια ή σε στύλο ΝΑΙ
18 Να διαθέτει 2 συνδέσμους κεραίας τύπου Ν ΝΑΙ
19 Να διαθέτει 1 σύνδεσμο για κεραία GPS τύπου TNC ΝΑΙ

20

Συμμόρφωση με τα παρακάτω πρότυπα:
 EN 60950-1
 EN 50385
 EN 55032 Class A
 EN 55024
 EN 300 220-2
 EN 300 440-2

ΝΑΙ

21 Να ψύχεται μόνο με παθητικό τρόπο χωρίς την χρήση
ανεμιστήρων ΝΑΙ

22
Απαιτήσεις  τροφοδοσίας.  Ή  παροχή  τροφοδοσίας
στο σημείο εγκατάστασης αποτελεί υποχρέωση του
Φορέα (Δήμος)

Να αναφερθούν

23

Το προσφερόμενο σύστημα (μοντέλο) θα πρέπει να
βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την 
χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς και δεν 
πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής 
του ή κατάσταση End Of Life.

ΝΑΙ

24

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι καινούργιος 
και αμεταχείριστος και η προμήθειά του γίνεται 
από επίσημο και εξουσιοδοτημένο κανάλι του κα-
τασκευαστή.

ΝΑΙ

25 Να  προσφερθεί  με  εγγύηση  και  υποστήριξη  πέντε
(5)  ετών  απ'  ευθείας  από  τον  κατασκευαστή.  Να

ΝΑΙ
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δηλωθεί  το  προσφερόμενο  part number της
εγγύησης/υποστήριξης του κατασκευαστή.

iii. Δρομολογητής εξωτερικού χώρου

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή
1 Kατασκευαστής & Μοντέλο Να αναφερθεί

Υποστήριξη δικτύων 4G, 3G & GPRS NAI
2 Υποστήριξη εξωτερικών 4G/3G/GPRS κεραιών NAI

3
Υποστήριξη  δύο  SIMs,  διαφορετικών παροχών
σε διάταξη εφεδρείας

NAI

4

Υποστήριξη ασύρματου σημείου πρόσβασης με
βάση  τα  των  πρότυπα  IEEE 802.11  b/g/n για
ασύρματη  δικτύωση  στα  2.4GHz και  5GHz
ταυτόχρονα

NAI

5 Υποστήριξη GPS NAI
6 Υποστήριξη εγκατάστασης σε ιστό ΝΑΙ
7 Υποστήριξη τροφοδοσίας AC 220V ΝΑΙ
8 Μπαταρία ≥ 8 Ah

9
Κατανάλωση ενέργειας σε  Watt, σε κατάσταση
πλήρους φορτίου

≤ 75

10
Πιστοποιημένο για διασύνδεση με συστήματα
LoRaWAN

NAI

11 Πιστοποιημένο κατά το πρότυπο IP67 ΝΑΙ
12 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας Από −40°C έως +70°C

13
Ελάχιστη  ταχύτητα  μεταγωγής  δεδομένων  σε
δίκτυο 4G (Mbps)

≥ 150

14 Προσφερόμενη μνήμη SDRAM (GB) ≥ 1GB
15 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη DRAM (GΒ) Να αναφερθεί
16 Προσφερόμενη Μνήμη FLASH (GB) ≥ 2GB
17 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη FLASH (GB) Να αναφερθεί

18

Υποστήριξη  εξωτερικής  κεραίας  4G/3G/2G
τυπου  omni,  με  αντικεραυνική  προστασία,  με
υποστήριξη των συχνοτήτων 698 με 960  MHz.
1710 με 2170  MHz και 2300  to 2700  MHz, και
με  κατάλληλο  καλώδιο  RF κατ’  ελάχιστον  5
μέτρων

ΝΑΙ

19 Υποστήριξη LTE bands 1, 3, 7, 8 και 20 ΝΑΙ

20

Ελάχιστος  αριθμός  θύρων  οι  οποίες  να
μπορούν  να  υποστηρίξουν  τα  πρωτόκολλα
1000BaseT,  1000BaseSX,1000BaseLX/LH και
1000BaseZX με απλή αλλαγή μετατροπέα τύπου
SFP.

≥ 1

21
Ελάχιστος  αριθμός  LAN θυρών
10/100/1000Βase-T

≥ 2

22
Ελάχιστος  αριθμός  σειριακών  θυρών  με
υποστήριξη  RS-232  για  επικοινωνία  με  τα
συστήματα Modbus 

≥ 1

23
Ελάχιστος  αριθμός  σειριακών  θυρών  με
υποστήριξη  RS-485  για  επικοινωνία  με  τα
συστήματα Modbus 

≥ 1

24 Υποστήριξη IP, ICMP και ARP NAI
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25
Υποστήριξη  αυτόματου  εντοπισμού  λοιπών
ομοειδών στην τοπολογία του δικτύου.

NAI

26 Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs NAI

27
Υποστήριξη  πρωτοκόλλου  Spanning Tree στις
switched Ethernet θύρες ΝΑΙ

28
Υποστήριξη λειτουργίας  DHCP Server και  DHCP
Relay NAI

29
Υποστήριξη IPv6 dual stack, για την συνύπαρξη
IPv4 and IPv6 δικτύων ΝΑΙ

30 Υποστήριξη IPv6 multicast NAI

31
Υποστήριξη  Web  Cache  Communication
Protocol (WCCP) v2

NAI

32 Υποστήριξη PPP και Multilink PPP NAI
33 Υποστήριξη RIP, RIPv.2 ΝΑΙ

34
Υποστήριξη  OSPF και  OSPF on  demand circuit
(RFC 1793)

NAI

35 Υποστήριξη BGP4 NAI
36 Υποστήριξη IS-IS NAI

37
Υποστήριξη Equal και Unequal Cost Paths Load
Balancing

NAI

38
Yποστήριξη  IPv6 και  IPv6 δρομολόγησης βάση
των πρωτοκόλλων RIP για IPv6 (RIPng) και OSPF
για IPv6 (OSPFv3)

NAI

39 Yποστήριξη IPv6 Multicast NAI
40 Yποστήριξη Multiprotocol BGP NAI

41
Πιστοποίηση  IPv6  Ready Logo Phase 2 για την
υποστήριξη λοιπών IPv6 υπηρεσιών NAI

42
Υποστήριξη φιλτραρίσματος των ενημερώσεων
δρομολόγησης ώστε να μπορεί ο διαχειριστής
να ορίζει

NAI

43 Υποστήριξη Network Address Translation (NAT) ΝΑΙ

44
Υποστήριξη  RFC  2332  -  Next  Hop  Resolution
Protocol (NHRP) NAI

45 Υποστήριξη πιστοποίησης PAP/CHAP NAI

46
Υποστήριξη  επικοινωνίας  με  RADIUS ή/και
TACACS+ για πιστοποίηση χρηστών

NAI

47

Υποστήριξη  χρήσης  φίλτρων  ελέγχου  και
περιορισμού της κίνησης (access lists) με βάση
τις  IP διευθύνσεις  αποστολέα και  παραλήπτη,
τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP,  TCP,
ICMP κ.λ.π.)  και  τις  εφαρμογές  (protocol
numbers).

NAI

48 Υποστήριξη GRE Tunneling (RFC 1701,1702) NAI

49
Υποστήριξη  Advanced  Encryption  Standard
(AES) NAI

50
H κρυπτογράφηση να πληροί τις απαιτήσεις του
RFC 6379 (suite B cryptographic suites for IPsec) NAI

51
Υποστήριξη  Internet  Key  Exchange  Protocol
version 2 (IKE v2) NAI

52
Υποστήριξη  IPSEC DES και  3DES
κρυπτογράφησης NAI

53
Δυνατότητα  υποστήριξης  ενσωματωμένων
λειτουργιών stateful Firewall NAI
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54 Δυνατότητα Zone-Based Policy Firewall ΝΑΙ

55

Yποστήριξη  point-point,  point-multipoint  και
any-any σύνδεσης VPN.  Ή δυνατότητα αυτή να
είναι  διαθέσιμη  και  σε  περιβάλλοντα  όπου
απαιτείται  δυναμικό  πρωτόκολλο
δρομολόγησης με και χωρίς NAT.

ΝΑΙ

56 Υποστήριξη Hierarchical QoS NAI

57

Υποστήριξη τεχνικών  Queuing (όπως  Weighted
Fair Queuing,  Priority Queuing,  Low Latency
Queuing και  Custom Queuing ή  άλλες
λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό τον ορισμό
προτεραιοτήτων  στην  εξυπηρέτηση
συγκεκριμένων εφαρμογών

NAI

58
Υποστήριξη  traffic  shaping  και  Class-Based
Weighted Fair Queuing ΝΑΙ

59
Υποστήριξη Weighted Random Early  Detection
(WRED) ΝΑΙ

60
Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης πολιτικής
δρομολόγησης,  για  δεδομένα  διαφορετικών
εφαρμογών (policy routing)

ΝΑΙ

61 Υποστήριξη SNMP, SNMP v2c και SNMP v3 NAI
62 RMON (alarms & events) NAI
63 Υποστήριξη Network Time Protocol (NTP) NAI

64
Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω command
line interface NAI

65
Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω
SSH NAI

66
Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω
SMS,  με  δυνατότητα  κατ'  ελάχιστον
επανεκκίνησης του δρομολογητή.

NAI

67

Να  είναι  συμβατή  με  τους  κανονισμούς  και
πρότυπα:

 UL 60950-1
 EN 60950-1
 IEC 60950-1
 EN 61000
 IEEE 1613: High Voltage Impulse
 EN 300-386

NAI

68

Το  προσφερόμενο  σύστημα  (μοντέλο)  θα
πρέπει  να  βρίσκεται  σε  παραγωγή  από  τον
κατασκευαστή  την  χρονική  στιγμή  υποβολής
της  προσφοράς  και  δεν  πρέπει  να  έχει
ανακοινωθεί  παύση  της  παραγωγής  του  ή
κατάσταση End  Of  Life.

ΝΑΙ

69

Ο  προσφερόμενος  εξοπλισμός  είναι
καινούργιος  και  αμεταχείριστος  και  η
προμήθειά  του  γίνεται  από  επίσημο  και
εξουσιοδοτημένο κανάλι του κατασκευαστή.  

ΝΑΙ

70

Να  προσφερθεί  με  εγγύηση  και  υποστήριξη
πέντε  (5)  ετών  απ'  ευθείας  από  τον
κατασκευαστή.  Να δηλωθεί  το προσφερόμενο
part number της  εγγύησης/υποστήριξης  του
κατασκευαστή.

ΝΑΙ
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iv. Πλατφόρμα Διαχείρισης Συσκευών Συλλογής Σημάτων 
αισθητήρων (Network Server)

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή
1 Ο κατασκευαστής να είναι μέλος του LoRa Alliance ΝΑΙ
2 Να απεικονίζει τα μοναδικά αναγνωριστικά των gateways. ΝΑΙ
3 Να απεικονίζει την κατάσταση υγείας των gateways. ΝΑΙ
4 Να απεικονίζει την κατάσταση σύνδεσης των gateways. ΝΑΙ

5 Να απεικονίζει  στατιστικά δεδομένα για τους πόρους των
Gateway. ΝΑΙ

6 Να  απεικονίζει  στατιστικά  δεδομένα  για  δεδομένα  που
λαμβάνουν και αποστέλλουν τα Gateway. ΝΑΙ

7 Να απεικονίζει τα μοναδικά αναγνωριστικά των Gateway. ΝΑΙ

8 Να  απεικονίζει  στατιστικά  δεδομένα  για  τα  πιθανά
σφάλματα μετάδοσης που μπορεί να προκύψουν. ΝΑΙ

9
Να απεικονίζει τα στατιστικά για το  RSSI και το  SNR για τα
επιμέρους  κανάλια  επικοινωνίας  που  χρησιμοποιεί  το
gateway.

ΝΑΙ

10 Να  απεικονίζει  τα  στατιστικά  για  το  Duty Cycle των
καναλιών που χρησιμοποιεί το gateway. ΝΑΙ

11
Να απεικονίζει  τα στατιστικά για την επικοινωνία και  την
μετάδοση  των  δεδομένων  μεταξύ  του  gateway και  του
Κεντρικού Εξυπηρετητή του δικτύου.

ΝΑΙ

12 Να  εμφανίζει  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  επιδόσεις  σε
πραγματικό χρόνο σε ένα χάρτη βασισμένο σε GIS ΝΑΙ

13 Να  εκτελεί  αναβαθμίσεις  λογισμικού  και  υλικολογισμικού
over-the-air στα gateway ΝΑΙ

14 Να διαχειρίζεται τις συνδέσεις VPN των gateways. ΝΑΙ

15 Να επιτρέπει  την  απομακρυσμένη πρόσβαση  SSH για  την
ασφαλή διαχείριση των gateways. ΝΑΙ

16 Να  επιτηρεί  το  ραδιοφάσμα  για  τον  εντοπισμό
παρεμβολών. ΝΑΙ

17 Να επανεκκινεί απομακρυσμένα το  gateway σε περίπτωση
που αυτό είναι αναγκαίο. ΝΑΙ

18
Να  ενημερώνει  τους  διαχειριστές  σε  περίπτωση  που
υπάρχει  διακοπή ρεύματος και  το σύστημα λειτουργεί  με
εφεδρικές μπαταρίες.

ΝΑΙ

19 Να  απεικονίζει  στατιστικά  από  τα  δεδομένα  GPS που
λαμβάνει το κάθε gateway. ΝΑΙ

v. Πλατφόρμα Διαχείρισης Επικοινωνίας Συσκευών Αισθητήρων

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή
1 Να απεικονίζει τα μοναδικά αναγνωριστικά των συσκευών. ΝΑΙ
2 Να απεικονίζει την κατάσταση υγείας των συσκευών. ΝΑΙ

3 Να απεικονίζει τα στατιστικά για το κάθε μήνυμα που έχει
μεταδώσει η κάθε συσκευή. ΝΑΙ

4 Να  απεικονίζει  την  ποιότητα  επικοινωνίας  της  κάθε
συσκευής με τα gateways. ΝΑΙ

5 Να  απεικονίζει  στατιστικά  δεδομένα  για  τα  πιθανά
σφάλματα μετάδοσης που μπορεί να προκύψουν. ΝΑΙ

6 Να απεικονίζει ειδοποιήσεις συναγερμών που αφορούν την ΝΑΙ
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σωστή λειτουργία των συσκευών.

7 Να  δίνει  την  δυνατότητα  απενεργοποίησης  των  σημάτων
συναγερμών. ΝΑΙ

VII. Σύστημα ελέγχου στάθμευσης κλειστών υπαίθριων χώρων στάθμευσης

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μονάδα Εισόδου

1.
Ανθεκτική  αντιβανδαλιστική  κατασκευή  για
λειτουργία  σε  εξωτερικό  χώρο  και  κάτω  από
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

ΝΑΙ

2.

Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
μονάδας:

 Επεξεργαστής και ταχύτητα
 Μνήμη
 Θύρες επικοινωνίας

ΝΑΙ

3. Να  αναφερθεί  ο  τρόπος  επικοινωνίας  με  τα
υπόλοιπα συστήματα π.χ. ethernet, WiFi κοκ ΝΑΙ

4.
Τροφοδοτικό  βιομηχανικού  τύπου  για
απρόσκοπτη  συνεχή  λειτουργία  ανεξαρτήτως
καιρικών συνθηκών.

ΝΑΙ

5.
Σύστημα   που  θα  ανιχνεύει  την  είσοδο  του
οχήματος  και  θα  ενεργοποιεί  το  τερματικό
εισόδου.

ΝΑΙ

6. Ειδικό σύστημα απαγωγής θερμότητας ΝΑΙ

7. Θερμοκρασία λειτουργίας ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

Μονάδα Εξόδου

8. Ανθεκτική  αντιβανδαλιστική  κατασκευή  για
λειτουργία  σε  εξωτερικό  χώρο  και  κάτω  από
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

ΝΑΙ

9.

Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
μονάδας:

 Επεξεργαστής και ταχύτητα
 Μνήμη
 Θύρες επικοινωνίας

ΝΑΙ

10. Να  αναφερθεί  ο  τρόπος  επικοινωνίας  με  τα
υπόλοιπα συστήματα π.χ. ethernet, WiFi κοκ

ΝΑΙ

11. Τροφοδοτικό  βιομηχανικού  τύπου  για
απρόσκοπτη  συνεχή  λειτουργία  ανεξαρτήτως
καιρικών συνθηκών.

ΝΑΙ

12. Σύστημα   που  θα  ανιχνεύει  την  είσοδο  του
οχήματος  και  θα  ενεργοποιεί  το  τερματικό
εισόδου.

ΝΑΙ

13.
Ειδικό σύστημα απαγωγής θερμότητας ΝΑΙ

14. Θερμοκρασία λειτουργίας ΝΑ
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ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

Μπάρες Εισόδου - Εξόδου

15.
Χρόνος ανοίγματος ΝΑ

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

16.
Προστασία IP ΝΑ

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

17.
Ισχύς ΝΑ

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

18.
Ροπή ΝΑ

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

19.
Θερμοκρασία Λειτουργίας ΝΑ

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

20.
Μήκος ΝΑ

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδας

21. Απόσταση αναγνώρισης 4 -20 μέτρα

22.
Αριθμός οπτικών αισθητήρων ΝΑ

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

23. Ανάλυση ≥ 752 Χ 480

24. Frame Rate ≥ 40fps

25.
Διεπαφές Επικοινωνίας ΝΑ

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

26. Οπτικό zoom ≥10x

27.
Θερμοκρασία Λειτουργίας ΝΑ

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

28.
Διαστάσεις ΝΑ

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

29.
Βάρος ΝΑ

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

Σταθμός Αυτόματης Πληρωμής

30. Ανθεκτική  αντιβανδαλιστική  κατασκευή  για
λειτουργία  σε  εξωτερικό  χώρο  και  κάτω  από
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες

ΝΑΙ

31.
Υλικό πλαισίου από γαλβανισμένο χάλυβα ΝΑΙ

32.
Θερμοκρασία λειτουργίας 

ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
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33.
Έγχρωμη αντιβανδαλιστική οθόνη αφής ΝΑΙ

34.
Χαρακτηριστικά Υπολογιστή

ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ

35. Τρόπος  πληρωμής:  κέρμα,  χαρτονόμισμα,
πιστωτική/χρεωστική κάρτα

ΝΑΙ

36. Ρέστα
 3 τύποι κερμάτων
 2 τύποι χαρτονομισμάτων

ΝΑΙ

37.
Laser barcode reader ΝΑΙ

38.
RFID reader ΝΑΙ

39. Ο Card Reader θα πρέπει να δέχεται μαγνητικές
και chip κάρτες

ΝΑΙ

40. Το  τερματικό  EFT/POS  θα  πρέπει  να  είναι
συμβατό με PCI PTS v4.X κατ’ ελάχιστον

ΝΑΙ

41.
Ενδοεπικοινωνία ΝΑΙ

42.
Θερμικός εκτυπωτής ΝΑΙ

43. UPS για ολοκλήρωση εκκρεμούς συναλλαγής σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος

ΝΑΙ

Υπολογιστικός Εξοπλισμός Διαχείρισης Υπαίθριων Χώρων Στάθμευσης

44.
Εξυπηρετητής  με  οθόνη,  στον  οποίο  θα
εγκατασταθεί  το  λογισμικό  διαχείρισης  του
χώρου στάθμευσης

ΝΑΙ

45. Αυτονομία λειτουργίας & προστασία με 1KVA
UPS ON LINE ΝΑΙ

46. Ενδοεπικοινωνία  με  τα  τερματικά  εισόδου –
εξόδου και τον σταθμό αυτόματης πληρωμής ΝΑΙ

47. Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων πληρωμής ΝΑΙ

Λογισμικό Διαχείρισης Υπαίθριων Χώρων Στάθμευσης

48.
Αυτόματη  καταγραφή  αριθμού  κυκλοφορίας
(με  OCR)  με  δυνατότητα  &  χειροκίνητης
λειτουργίας

ΝΑΙ

49. Αυτόματη εκτύπωση απόδειξης / τιμολογίου ΝΑΙ

50. Παραμετρική  εισαγωγή  τιμών  χρέωσης  ανά
ώρα ΝΑΙ

51.
Πλήρη  στατιστικά  στοιχεία  με  δυνατότητα
εκτύπωσης  αλλά  και  απομακρυσμένης
ανάγνωσής τους

ΝΑΙ

52. Εκτύπωση  επανέκδοσης  εισιτηρίων   και
κουπονιών ΝΑΙ

53. Το  λογισμικό  θα  παρέχει  λειτουργίες ΝΑΙ
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διαχείρισης εξοπλισμού και παρακολούθησης
βλαβών (monitoring και fault management)

VIII. Οριζόντια και Κάθετη Σήμανση

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Οριζόντια Σήμανση

1.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη κατασκευή
διαγράμμισης  επί  ασφαλτικού  οδοστρώματος
οποιασδήποτε ποιότητας, υφής και ηλικίας

ΝΑΙ

2.
Προμήθεια  όλων  των  απαραίτητων  υλικών  για
την  κατασκευή  διαφόρων  χρωμάτων
αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος. 

ΝΑΙ

3. Καθαρισμό του οδοστρώματος όπου πρόκειται να
εφαρμοστεί η διαγράμμιση. ΝΑΙ

4.

Διευθέτηση  της  κυκλοφορίας  πριν  και  κατά  τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαγράμμισης.
Θα  πρέπει  να  τυγχάνει  της  απαραίτητης
αδειοδότησης  των  αρμόδιων  αρχών  (Δήμος,
Αστυνομία κλπ.).

ΝΑΙ

5.

Λήψη  μέτρων  για  την  προστασία  της  νωπής
διαγράμμισης  από  την  κυκλοφορία  από  τη
χρονική στιγμή της διάστρωσης  των υλικών μέχρι
την  πλήρη  στερεοποίησή  τους  καθώς  και  άρση
των μέτρων προστασίας

ΝΑΙ

6.

Κατασκευή  διαγράμμισης  (νέα  διαγράμμιση  ή
αναδιαγράμμιση)  οποιουδήποτε είδους,  μορφής
και  διαστάσεων  (διαμήκης,  εγκάρσια,  ειδική,
γράμματα  ή  σύμβολα)  με  εν  ψυχρώ  εφαρμογή
του  υλικού  και  των  πρόσθετων  υλικών  στην
προβλεπόμενη ποσότητα και πάχος υμένα

ΝΑΙ

Κάθετη Σήμανση

7.

Πινακίδες
 Ρ-69, «ΜΕ ΠΛΉΡΏΜΉ».
 Ρ-70  «ΚΑΤΟΙΚΟΙ  ΖΏΝΉ  Α»  ή  «ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΖΏΝΉ  Β»  ή  «ΚΑΤΟΙΚΟΙ  ΖΏΝΉ  Γ»  ή
«ΔΙΚΥΚΛΑ».

 Ρ-71 ή/και Ρ-72 ΑΜΕΑ.
 Ρ-40 με υποπινακίδιο Πρ-16 για χώρους

φορτοεκφόρτωσης ή/και παραχώρηση.
 Ρ-39,  Ρ-40  απαγορεύεται  η  στάθμευση

και η στάση/στάθμευση αντίστοιχα.

ΝΑΙ

8.
Για  τον  σχηματισμό  του  σήματος  θα
χρησιμοποιηθούν  αντανακλαστικές  μεμβράνες,
ανάλογα με το είδος της πινακίδας.

ΝΑΙ
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκτίμηση Δαπανών κατά την Εγκατάσταση και Λειτουργία του Έργου

 Κόστος
Αρχικής

Εγκατάστασης

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

θέσεις ανά πινακίδα Ρ-69 (σήμανση θέσεων επισκεπτών) 6 6 6 6 6 6 6 6

θέσεις ανά πινακίδα Ρ-70 (σήμανση  θέσεων  κατοίκων) 8 8 8 8 8 8 8 8

άλλες πινακίδες στάθμευσης Ο.Τ.) 2 2 2 2 2 2 2 2

οικοδομικά τετράγωνα περιοχής ΣΕΣ 280 280 280 280 280 280 280 280

πινακίδες αρχικής εγκατάστασης 854        

Ετήσιο ποσοστό αποκατάστασης 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Αριθμός  πινακίδων  που  θα  επανατοποθετηθούν 0 26 26 26 26 26 26 26

Σύνολο  πινακίδων/έτος 854 26 26 26 26 26 26 26

Δαπάνη  αγοράς  και  εγκατάστασης  ανά  πινακίδα. 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Δαπάνη  επανατοποθέτησης  ανά  πινακίδα 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €

Δαπάνη  κατακόρυφης  σήμανσης 42.700,00 € 780,00 € 780,00 € 780,00 € 780,00 € 780,00 € 780,00 € 780,00 €

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ

Επιφάνεια διαγράμμισης ανά θέση στάθμευσης 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Άλλες διαγραμμίσεις - % διαγραμμίσεων θέσεων στάθμευσης
.

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Επανάληψη διαγραμμίσεων ανά έτος 2 2 2 2 2 2 2 2





 Κόστος
Αρχικής

Εγκατάστασης

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος

Δαπάνη διαγράμμισης ανά τ.μ 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Δαπάνη οριζόντιας σήμανσης 7.560,00 € 7.560,00 € 7.560,00 € 7.560,00 € 7.560,00 € 7.560,00 € 7.560,00 € 7.560,00 €

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

Προμήθεια πλατφόρμας  έξυπνης  πόλης 39.541,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Εγκατάσταση Πλατφόρμας 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Κόστος  Λειτουργίας  Πλατφόρμας  ανά  μήνα/ανά  θέση
στάθμευσης

0,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Σύνολο Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης 59.541,98 € 46.140,00 € 46.140,00 € 46.140,00 € 46.140,00 € 46.140,00 € 46.140,00 € 46.140,00 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΥΠΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Προμήθεια  Αισθητήρων  επί  του  οδοστρώματος  για
διασύνδεση με Πρωτόκολλο  LoraWAN + 5% αντικατάσταση
ανά έτος

652 33 33 33 33 33 33 33

Τιμή ανά αισθητήρα 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €

Κόστος Εγκατάστασης Αισθητήρα 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €

Κόστος Λειτουργίας Αισθητήρα ανά μήνα 0,00 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €

Σύνολο Αισθητήρες 136.920,00 € 18.582,00 € 18.582,00 € 18.582,00 € 18.582,00 € 18.582,00 € 18.582,00 € 18.582,00 €

Προμήθεια Συστήματος Κλειστού Πάρκινγκ 2 0 0 0 0 0 0 0

Τιμή ανά σύστημα 18.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 €

Υπηρεσίες Εγκατάστασης 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Σύνολο Κλειστό Πάρκινγκ 38.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Προμήθεια Λογισμικό Έξυπνης Στάθμευσης 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Κόστος Εγκατάστασης Λογισμικού 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Λειτουργία Λογισμικού Έξυπνης Στάθμευσης ανά μήνα 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €

Σύνολο λογισμικού Έξυπνης Στάθμευσης 10.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 €
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 Κόστος
Αρχικής

Εγκατάστασης

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος

Προμήθεια Δρομολογητή Εξωτερικού Χώρου 9 0 0 0 0 0 0 0

Τιμή ανά δρομολογητή 2.040,00 € 2.040,00 € 2.040,00 € 2.040,00 € 2.040,00 € 2.040,00 € 2.040,00 € 2.040,00 €

Εγκατάσταση Δρομολογητή 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 €

Λειτουργία LoraWAN ανά μήνα/ ανά αισθητήρα 0,90 € 0,90 € 0,90 € 0,90 € 0,90 € 0,90 € 0,90 € 0,90 €

3G/LTE για δρομολογητή ανά μήνα ανά δρομολογητή 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €

Προμήθεια LoraWAN Antenna Gateways 9 0 0 0 0 0 0 0

Τιμή ανά Antenna Gateway 2.884,00 € 2.884,00 € 2.884,00 € 2.884,00 € 2.884,00 € 2.884,00 € 2.884,00 € 2.884,00 €

Εγκατάσταση Antenna Gateway 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 €

Σύνολο Εξοπλισμού LoraWAN 85.017,60 € 9.201,60 € 9.201,60 € 9.201,60 € 9.201,60 € 9.201,60 € 9.201,60 € 9.201,60 €

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη Εφαρμογής 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Υπηρείες Διαχείρισης Έργου Α/Μ 6 12 12 12 12 12 12 12

Τιμή Α/Μ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 12 0 0 0 0 0 0 0

Τιμή Α/Μ 3.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Ανθρωποώρες εκπαίδευσης 100 0 0 0 0 0 0 0

Τιμή Α/Ώ 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Εκπαιδευτικό Υλικό 2 0 0 0 0 0 0 0

Τιμή 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Σύνολο Γενικών Υπηρεσιών 122.000,00 € 48.000,00 € 48.000,00 € 48.000,00 € 48.000,00 € 48.000,00 € 48.000,00 € 48.000,00 €

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης 0 12 12 12 12 12 12 12
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 Κόστος
Αρχικής

Εγκατάστασης

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος

Τιμή Α/Μ 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Υποδομής 0 12 12 12 12 12 12 12

Τιμή Α/Μ 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Υπηρεσίες Help Desk 0 24 24 24 24 24 24 24

Τιμή Α/Μ 0,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 €

Υπηρεσίες Φιλοξενίας 0 12 12 12 12 12 12 12

Τιμή Α/Μ 0,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Υπηρεσίες Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης 0 12 12 12 12 12 12 12

Τιμή Α/Μ 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

Σύνολο Υπηρεσιών Λειτουργίας 0,00 € 88.800,00 € 88.800,00 € 88.800,00 € 88.800,00 € 88.800,00 € 88.800,00 € 88.800,00 €

ΕΝΗΜΕΡΏΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

% αναμενόμενων εσόδων λειτουργίας 0 1,00% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,05%

Δαπάνη  ενημέρωσης  κοινού 30.000,00 € 12.936,62 € 7.087,52 € 6.213,61 € 4.881,48 € 3.348,26 € 1.721,63 € 869,65 €

ΣΗΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΏΝ

Αριθμός σημάτων  2802 2802 2802 2802 2802 2802 2802

Κόστος παραγωγής ανά σήμα  1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €

Δαπάνη  για σήματα  κατοίκων  2.802,00 € 2.802,00 € 2.802,00 € 2.802,00 € 2.802,00 € 2.802,00 € 2.802,00 €

Σύνολο Αρχικής Εγκατάστασης 531.739,58 €        

Σύνολο Λειτουργίας  288.802,22 € 282.952,72 € 282.078,89 € 280.746,84 € 279.213,70 € 277.587,15 € 276.735,21 €

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΏΝ  (χωρίς  ΦΠΑ) 531.739,58 € 288.802,22 € 282.952,72 € 282.078,89 € 280.746,84 € 279.213,70 € 277.587,15 € 276.735,21 €
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Συγκεντρωτικά Στοιχεία

Κόστος
Εγκατάστασης 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4o  έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος

Έσοδα  1.293.662,40 € 1.417.424,64 € 1.553.323,20 € 1.627.078,56 € 1.674.051,36 €  1.721.548,32 € 1.739.228,64 € 

Προμήθεια Τρίτων (4% POS + 2% Τράπεζες, Αναλογία
70-30)  43.984,52 € 48.192,44 € 52.812,99 € 55.320,67 € 56.917,75 € 58.532,64 € 59.133,77 € 

Έσοδα προς Διάθεση  1.249.677,88 € 1.369.232,20 € 1.500.510,21 € 1.571.757,89 € 1.617.133,61 € 1.663.015,68 € 1.680.094,87 € 

Έξοδα χωρίς ΦΠΑ
                            53

1.739,58 € 288.802,22 € 282.952,72 € 282.078,89 € 280.746,84 € 279.213,70 € 277.587,15 € 276.735,21 € 

Έξοδα με ΦΠΑ
                             6

59.357,08 € 358.114,76 € 350.861,38 € 349.777,83 € 348.126,08 € 346.224,99 € 344.208,06 € 343.151,67 € 

Ενδεικτική Αμοιβή αναδόχου (% επί των εσόδων) **50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Ποσό αμοιβής αναδόχου  624.838,94 € 684.616,10 € 750.255,11 € 785.878,94 € 808.566,81 € 831.507,84 € 840.047,43 €

Ποσό που θα εισπράττει ο Δήμος  624.838,94 € 684.616,10 € 750.255,11 € 785.878,94 € 808.566,81 € 831.507,84 € 840.047,43 €

*Σύνολο εσόδων προς διάθεση 7ετίας 10.651.422,34 €, και αποτελεί τη βάση Π/Υ για την Διακήρυξη.

**το ποσοστό αυτό αποτελεί την βάση για την διαγωνιστική διαδικασία και είναι το μέγιστο δυνατό για τον ανάδοχο ήτοι 5.325.711,17 €,. Το τελικό ποσοστό
που θα λάβει ο ανάδοχος θα προκύψει κατόπιν της έκπτωσης  που θα δώσει επι του άνω ποσού .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ή παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ) αφορά την υποχρέωση του Αναδόχου να πα-
ράσχει υπηρεσίες για την «Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον
Δήμο Βόλου», σύμφωνα με τους όρους των Συμβατικών Τευχών και την Τεχνική και Οικονομική προ-
σφορά του Αναδόχου.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ): Ή παρούσα Σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των συµβαλ-
λοµένων μερών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών «Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστήματος Ελεγ-
χόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Βόλου».

2. Εγκατάσταση: Ή περιοχή εφαρμογής του νέου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης περιλαμβάνει
την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς  Φιλελλήνων, Μαγνήτων, Κοραή, Κωνσταντά, 54ου Συ-
ντάγματος  ΕΛ.ΑΣ.,  Γαζή,  Βασσάνη,  2ας  Νοεμβρίου,  Θουκυδίδου,  Παπαδιαμάντη,  Λαμπράκη,
Μπόρελ, Αργοναυτών, Ήπείρου, Ιάσονος, Φιλελλήνων, Δημητριάδος, Τσοποτού, Φιλίππου Ιωάν-
νου, Σαράτση, Περραιβού, Πολυμέρη, Φιλελλήνων.

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να επεκτείνει την περιοχή εφαρμογής του συστήματος
της ελεγχόμενης στάθμευσης σε παρακείμενες περιοχές του Δήμου, βάσει σχετικής απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, εφόσον αυτό του ζητηθεί από τον Δήμο, ο οποίος μονομερώς
δύναται να προβεί σε τέτοια επέκταση της εφαρμογής αρκεί ο νέος αριθμός θέσεων επισκεπτών σε
ποσοστιαία  βάση να μην είναι  μικρότερος του 38% του συνόλου των υπολογισθέντων θέσεων
ελεγχόμενης στάθμευσης.

Κατά τη διάρκεια της ΣΠΥ είναι πιθανό να υπάρξουν μειώσεις του αριθμού των θέσεων στάθμευ-
σης στις ακόλουθες πιθανές περιπτώσεις:

 από τη δημιουργία στάσεων λεωφορείων ή πιάτσας ταξί, χώρων αναμονής οχημάτων έκτα-
κτης ανάγκης, χώρων φορτοεκφόρτωσης, χώρων για ΑΜΕΑ, ίδρυσης καταστημάτων που σε
κάποια απόσταση απ' αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν θέσεις στάθμευσης όπως π.χ. από την
ίδρυση πρατηρίων βενζίνης, εισόδου σε νέους ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους στάθμευσης
εκτός οδού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ, νέων ειδικών
θέσεων,

 από τη μετατροπή οδών σε πεζοδρόμους,

 από τη διαπλάτυνση πεζοδρομίων που συνεπάγονται μείωση του οδοστρώματος και ανα-
γκαστική κατάργηση της στάθμευσης λόγω ανεπαρκούς πλάτους του οδοστρώματος,

 από την κατάργηση της στάθμευσης για λόγους κυκλοφοριακούς,

 από την αλλαγή της κατηγορίας χώρων στάθμευσης από χώρο στάθμευσης επισκεπτών σε
χώρο στάθμευσης κατοίκων

3. Περίοδος Παρακολούθησης (ανά 2μηνο): Ή χρονική περίοδος της οποίας τα έσοδα από την ελεγ-
χόμενη στάθμευση ελέγχονται μέσω του Σ.Ε.Σ. για να εξαχθεί η τελική αμοιβή του Αναδόχου.

4. Εκκαθάριση (ανά έτος): Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους θα γίνεται η τελική εκκαθάριση και εάν
προκύπτει χρεωστικό ποσό προς τον Ανάδοχο θα καταβάλλεται εντός ενός μηνός από τη λήξη του
κάθε οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο θα καλείται ο Ανάδο-
χος να το καταβάλει άμεσα (εντός μηνός από την εκκαθάριση).

5. Πιστοποιητικό «Βεβαίωση διμηνιαίας αμοιβής Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»:  Ή βε-
βαίωση που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή για το ύψος της συμβατικής αμοιβής της διμηνιαίας πε-
ριόδου παρακολούθησης, με σκοπό ο Ανάδοχος να τη χρησιμοποιήσει για την αποδέσμευση του
αντίστοιχου ποσού από τον λογαριασμό Μεσεγγύησης (escrow account) βάσει της Σύμβασης Με-
σεγγύησης του Παραρτήματος 1), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΣΠΥ.

6. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ):  Για τις ανάγκες υλοποίησης της υπηρεσίας





της παρούσας, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ)» σύμφωνα με τις
προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί
η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή των αντικει-
μένων των Συμβατικών Τευχών, όπως ορίζονται σε αυτά. Ή ΕΠΠΕ εισηγείται στο αρμόδιο αποφαι-
νόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
ΣΠΥ και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντι-
κειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
132 του Ν.4412/2016.

7. Περίοδος  Ολοκλήρωσης  Εργασιών Εγκατάστασης Συστήματος: Το χρονικό  διάστημα μέχρι  την
ολοκλήρωση των εργασιών Εγκατάστασης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, το οποίο ορί-
ζεται σε έξι (6) μήνες, και που εκκινεί από την υπογραφή της ΣΠΥ και την υπογραφή (με όποιον
τρόπο αυτή επέλθει κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27) της σύμβασης Μεσεγγύησης.

8. Σύμβαση Μεσεγγύησης: Το Παράρτημα 1 της παρούσης, μεταξύ του Μεσεγγυούχου Πιστωτικού
Ιδρύματος, του Δήμου και του Αναδόχου για τη δημιουργία Ειδικού Δεσμευμένου Καταπιστευτικού
Λογαριασμού (escrow account) στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό των ειισπράξεων του Σ.Ε.Σ., το
οποίο θα αποδεσμεύεται και θα εκταμιεύεται στον Ανάδοχο και στον Δήμο σύμφωνα με τα ποσο-
στά συμμετοχής τους στα έσοδα και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Μεσεγγύησης και απο-
τελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΣΠΥ.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΠΥ

Αντικείμενο της ΣΠΥ είναι η παροχή υπηρεσιών «Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμε-
νης Στάθμευσης στον Δήμο Βόλου» Οι Υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνουν:

 Την προμήθεια του συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

 Την αρχική παροχή των παρακάτω υπηρεσιών

 Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής 

 Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εγκατάστασης και παραμετροποίησης

 Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας του συστήματος

 Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αρμόδιων στελεχών του Δήμου

 Παροχή υπηρεσιών πιλοτικής λειτουργίας 

 Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία

 Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας του έργου

 την επταετή παροχή των παρακάτω υπηρεσιών υπηρεσιών λογισμικού Σ.Ε.Σ.

 υπηρεσιών λογισμικού Σ.Ε.Σ

  υπηρεσιών πληρωμής θέσεων στάθμευσης μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet )

 υπηρεσιών εντοπισμού παράβασης και έκδοσης κλήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία μέσω
ειδικής εφαρμογής μέσω tablet

 υπηρεσιών διαγράμμισης και σήμανσης της περιοχής εφαρμογής του Σ.Ε.Σ 

 υπηρεσιών Help Desk προς τους πολίτες χρήστες του Σ.Ε.Σ. 

 υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting)

Ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί για την αναβάθμιση του Συστήματος (λογισμικό, αισθητήρες, μπάρες,
πινακίδες κ.λπ.) θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο με δικά του έξοδα. Θα μεταβιβαστεί χωρίς αντίτι-
μο στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της ΣΠΥ, σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις των Συμβατικών Τευχών.

Στο χρονικό διάστημα ισχύος της ΣΠΥ ο Ανάδοχος, θα φροντίσει να έχει αποσβέσει όλη την αξία του
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Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και υποχρεούται να το παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή.

3. ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΤΕΥΧΏΝ

Τα παρακάτω έγγραφα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΠΥ και ταξινομούνται κατά
σειρά ισχύος ως ακολούθως: 1. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ), 2. Διακήρυξη – Παραρτήματα αυ-
τής και τυχόν διευκρινιστικές απαντήσεις, 3. Προσφορά Αναδόχου. Με βάση τη σειρά προτεραιότητας
των εγγράφων επιλύονται τυχόν αντιφάσεις ή αντικρούσεις όρων, υπό την έννοια ότι κατισχύει έναντι
παντός ο όρος που προβλέπεται στο αυξημένης τυπικής ισχύος έγγραφο.

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις του Αναδόχου, προβλέπονται ως εξής:

1. Κατά την υπογραφή της ΣΠΥ, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλε-
σης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 5% επί της αξίας της ΣΠΥ εκτός Φ.Π.Α., διάρκειας που προ-
βλέπεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που αναφέρεται στη ΣΠΥ, από πιστωτικά
και 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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.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 παρακατάθε-
σης 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 Οικονομι -
κό Φορέα.

2. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 (παρ. 1Β), του
νόμου 4412/2016 και εκδίδεται κατ’ επιλογή των Οικονομικών Φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου και 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), ζ) τους όρους ότι: η εγγύηση παρέχε-
ται 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 με-
ρικά εντός 5 ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό αλλά και τίτλο
της ΣΠΥ. Υποδείγματα εγγυητικών δίνονται στο Παράρτημα 9 της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή
επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότη-
τά τους.

3. Σε περίπτωση τροποποίησης της ΣΠΥ, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδο-
χος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

4. Ή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου στης σύμβασης. Μετά την οριστική εγκα-
τάσταση του εξοπλισμού (μέγιστος χρόνος 6 μήνες), αντικαθίσταται από αντίστοιχη Εγγυητική Κα-
λής Λειτουργίας και Συντήρησης.

5. Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης της ΣΠΥ καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της ΣΠΥ και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.

6. Ή Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης, θα αφορά στη συνολική διάρκεια της ΣΠΥ
και το ύψος της θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5%, επί του ετήσιου ποσού καταβολής στον Ανάδοχο
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που θα προβλέπει η ΣΠΥ, εκτός ΦΠΑ. Θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, εντός του πρώτου μήνα
εκάστου έτους της ΣΠΥ.

7. Οι εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης και Καλής Λειτουργίας - Συντήρησης, καταπίπτουν σε περίπτωση πα-
ράβασης των όρων της ΣΠΥ, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις των μερών και η διάρκεια της ΣΠΥ εκκινούν από την υπογραφή της. Ή
διάρκεια της ΣΠΥ είναι 7 έτη, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Συστήματος Ελεγχόμενης
Στάθμευσης και την παραλαβή του αντικειμένου από την ΕΠΠΕ.

6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του αντικειμένου της παρούσας ΣΠΥ και
ο Δήμος να εξασφαλίσει του απαραίτητους πόρους που θα προκύψουν από τα τέλη στάθμευσης από
την εγκατάσταση του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α. Οι εργασίες εγκατάστασης θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στη ΣΠΥ, στα Συμβατικά Τεύχη της παρούσας και σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής την οποία θα
υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή, η ευθύνη δε για την τήρηση των όρων αυτή βαρύνει
αποκλειστικά τον Ανάδοχο, β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το Αντικείμενο, σύμφωνα με τα
δεδομένα της Μελέτης Εφαρμογής και τις διατάξεις της παρούσας ΣΠΥ.

8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/ τμημάτων της ΣΠΥ σε υπεργολάβους. Ή τήρηση των υποχρεώσεων της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

2. Κατά την υπογραφή της ΣΠΥ ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνο-
μα,  τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι  οποίοι
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση αυτής,  εφόσον είναι  γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική  στιγμή.  Επι-
πλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της ΣΠΥ, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργο-
λάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω ΣΠΥ, προσκομίζοντας τα
σχετικά συμφωνητικά/ δηλώσεις συνεργασίας (παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016). Σε περί-
πτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της ΣΠΥ, αυτός
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της ΣΠΥ είτε από τον ίδιο, είτε από
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

3. Ή Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται  για τον Ανάδοχο, εφόσον το(α) τμήμα(τα)  της ΣΠΥ, το(α)  οποίο(α) ο
Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το
ποσοστό του (30%) της συνολικής αξίας της ΣΠΥ. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υπο-
χρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους
και για τμήμα ή τμήματα της ΣΠΥ που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

4. 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 άρ-
θρου 131 του ν. 4412/2016.

9. ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ΣΠΥ ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση της Εγκατάστα-
σης, ενημερώνοντας εγκαίρως την Αναθέτουσα Αρχή για τυχόν επικείμενους ή προκληθέντες κινδύνους ή
ζημίες.
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10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της περιόδου της παρούσας ΣΠΥ, είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται, η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο λειτουργία του αντι-
κειμένου της παρούσας και η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή του σε τακτικές, έκτακτες ή/και
επείγουσες καταστάσεις. Ο χρόνος αποκατάστασης ορίζεται στην προσφορά του Αναδόχου και προβλέπε-
ται ρητά στη Μελέτη Εφαρμογής. Ή συντήρηση της εγκατάστασης και του εξοπλισμού γίνεται βάσει συγκε-
κριμένου Προγράμματος Λειτουργίας και Συντήρησης σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής του Αναδόχου.
Το Πρόγραμμα Συντήρησης μπορεί να αναθεωρείται κατά διαστήματα μετά από πρόταση ενός εκ των συμ-
βαλλομένων μερών. Ή Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία δέσμευση, υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει για την
εκτέλεση των προαναφερόμενων, πλην περιπτώσεων φυσικών καταστροφών, ή άλλων γεγονότων ανω-
τέρας βίας που τότε η αποκατάσταση της ζημίας επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Ή Δημοτική Αστυνομία
ή κάθε άλλο οριζόμενο από την Α.Α όργανο συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για τον εντοπισμό και την απο-
κατάσταση κάθε βλάβης που αφορά τη συνολική λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ή Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκλήθηκε στην εγκατάσταση και
στα προϊόντα ή τον εξοπλισμό από οποιαδήποτε αιτία, πλην περιπτώσεων φυσικών καταστροφών ή άλλων
γεγονότων ανωτέρας βίας - θεομηνίας, που τότε η αποκατάσταση της ζημίας επιβαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη της σύμβασης έναντι
αστικής ευθύνης. Ένα πρωτότυπο της εκάστοτε ασφαλιστικής Σύμβασης μαζί με τα Παραρτήματά της, κα-
θώς και των εκάστοτε τροποποιήσεων ή συμπληρώσεών της, θα παραδίδεται, χωρίς καθυστέρηση από την
έκδοσή τους, στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του Αναδόχου. Για την εποπτεία και τη διαχείριση του Σ.Ε-
.Σ. αρμόδιο ορίζεται το τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βόλου ή κάθε άλλο οριζόμενο από την
Α.Α όργανο

12. ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ή Αναθέτουσα Αρχή και η ΕΠΠΕ δικαιούνται ανά πάσα στιγμή και καθ' όλη τη διάρκεια της ΣΠΥ να επι -
σκέπτονται και να επιθεωρούν την Εγκατάσταση μαζί με οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο πρόσωπο για να ελέγ-
ξουν την καλή κατάστασή της, να εξακριβώσουν τυχόν φθορές, μετατροπές ή μεταβολές της χρήσεως/ λει-
τουργιών αυτής και να ελέγξουν την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της ΣΠΥ από τον Ανάδοχο.

13. ΕΚΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την κα-
ταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της ΣΠΥ, σε Τράπεζα επιλογής του, που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εκχώρηση επιτρέπεται και σε τραπεζικά ιδρύματα εγκατεστημένα
στα κράτη – μέλη της ΕΕ ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ ή στα κράτη – μέλη που
έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελ-
λάδα (ν.2513/97), υπό τον όρο ότι η ΣΠΥ καλύπτεται από τη ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που έχουν συ-
νάψει συμφωνίες με την ΕΕ. Σε περίπτωση που επέλθει εκχώρηση κατά τα παραπάνω ενημερώνει
την Αναθέτουσα Αρχή για την εκχώρηση των αμοιβών του, με σκοπό την καταβολή αυτών απευθεί -
ας στην Τράπεζα,.

2. Είναι επιτρεπτή επίσης, η μεταβολή της σύνθεσης του Αναδόχου, ως προς τα μέλη του, τον αριθμό
τους ή τα ποσοστά που κατέχουν αυτά στον Ανάδοχο εφόσον, α) η μεταβολή δεν υπερβαίνει κάθε
φορά ποσοστό 20% της συνολικής συμμετοχής, β) δεν επέρχονται άλλες μεταβολές στους τεχνι-
κούς,  οικονομικούς  ή  άλλους  όρους  εκτέλεσης  της  ΣΠΥ,  γ)  εξακολουθούν  να  συντρέχουν  στο
πρόσωπο του Αναδόχου όλες οι ικανότητες και θετικές προϋποθέσεις που απαιτήθηκαν κατά τον
διαγωνισμό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ενημερώσει εγγράφως την Ανα-
θέτουσα αρχή περί της μεταβολής αυτής το αργότερο εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωσή της
υποβάλλοντας και τα σχετικά έγγραφα. 

14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των εργασιών και της ασφάλεια της λειτουργίας, ο Ανάδοχος:
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1. Έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, αν του το ζητήσει η ΕΠΠΕ ή η Αναθέτουσα Αρχή, να
απαγορεύει την προσπέλαση στον χώρο εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσης οποιουδήπο-
τε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης του Σ.Ε.Σ.

2. Πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εργοταξίων, αποθηκών κ.λπ. Είναι υπεύθυ-
νος για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας του προσωπικού του και τρίτων, προκει-
μένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή/και απώλειες, που μπορεί να επισυμβούν κατά την εκτέλε-
ση των εργασιών, ανεξαρτήτως του ότι, όπως ελέχθη παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή φέρει την
ευθύνη ειδικά σε περίπτωση κλοπών. 

3. Να μέριμνα και δαπάνες του να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ζημιών στις
παρακείμενες ιδιοκτησίες και στο οδικό δίκτυο και θα ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι αστική ευ-
θύνης.

4. Έχει ευθύνη έναντι τρίτων για ζημίες που αποδεδειγμένα προκλήθηκαν από τη λειτουργία της
εγκατάστασης καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ΣΠΥ, εκτός αυτών που προκαλούνται από φυσικές
καταστροφές, βανδαλισμούς τρίτων ή γεγονότα ανωτέρας βίας, για τα οποία την σχετική ευθύνη
αποκατάστασης φέρει η αναθέτουσα Αρχή.

15.  ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΏΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΏΝ

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων, ο Ανάδοχος υποχρεούται:

1. Να τηρεί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια
των εργαζομένων και  πρέπει να συμμορφώνεται  με τους ισχύοντες  κανονισμούς υγιεινής και
ασφάλειας, να εξασφαλίζει και τη συμμόρφωση με αυτούς των αντιπροσώπων, υπαλλήλων και
προστηθέντων του, και να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους.

2. Να αποζημιώνει πλήρως τους εργαζομένους του στην εγκατάσταση για όλα τα έξοδα, απώλειες,
ζημίες και δαπάνες, όπως επίσης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε
σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ιδίου ή των αντιπροσώπων,  προστηθέντων ή
υπαλλήλων του σχετιζόμενη με την ΣΠΥ ή παράβαση αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει από
την εκτέλεση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συντελέστηκε ή προκλήθηκε
σε σχέση με σωματικές βλάβες, με εξαίρεση γεγονότα κλοπών, φυσικές καταστροφές ή άλλα γε-
γονότα ανωτέρας βίας, για τα οποία την σχετική ευθύνη αποκατάστασης φέρει η Αναθέτουσα
Αρχή.

16. ΠΡΟΣΏΠΙΚΟ

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό για την υλοποίηση της ΣΠΥ, ορίζονται τα εξής: α. Ο Ανάδοχος οφείλει να
εξασφαλίζει ότι θα διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό και ανθρώπινους πόρους ώστε να συμμορ-
φώνεται με όλες τις σχετικές με τη χρηματοδότηση, τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λει -
τουργία υποχρεώσεις του από τη ΣΠΥ, β. Ο Ανάδοχος είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και
υπόχρεος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές προς Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης, ασφάλισης υγείας και σύνταξης, υπηρεσίες ή άλλες αρχές, κύριας ή επικουρι-
κής ασφάλισης, καθώς και προς οποιουσδήποτε συνδέσμους, οργανισμούς, επιμελητήρια και επαγ-
γελματικές ενώσεις, που αφορούν το προσωπικό του, και εν γένει τους υπαλλήλους, συνεργάτες και
προστηθέντες του.

17. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

1. Κοινοποιεί αμελλητί στον Ανάδοχο, το αργότερο 15 ημέρες από την υπογραφή της ΣΠΥ, τους συμ -
μετέχοντες στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ), ενώ διαθέτει το
προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας εκτέλε-
σης του αντικειμένου της παρούσας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτή.

2. Δύναται να συμμετέχει στην υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας με όσο στελεχιακό δυνα-
μικό κρίνει κατά τη βούλησή της ότι συμβάλει στην επίτευξη των στόχων: α. Την αποτελεσματική
επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου, β. Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχεί-
ων και την εκτέλεση των ενεργειών από πλευράς της που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και
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σωστή εκτέλεση, γ. Την εξασφάλιση της μελλοντικής αυτοδυναμίας, τόσο για την υποστήριξη αλλά
και για πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις, με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο στην Ανα-
θέτουσα Αρχή.

3. Εξασφαλίζει την εργασία του απαραίτητου ανθρωπίνου δυναμικού από τη Δημοτική Αστυνομία κα-
θόλη τη διάρκεια ημερήσιας λειτουργίας του Σ.Ε.Σ.

4. Εξασφαλίζει  την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Τμημάτων της, ώστε να απο-
φευχθούν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

5. Οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γε-
νικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την
εκτέλεση των Συμβατικών του Υποχρεώσεων, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου και αυτός υποχρε-
ούται να επιστρέψει όλα τα ανωτέρω στοιχεία με την οριστική παραλαβή ή με την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο λύση της ΣΠΥ διατηρώντας και τηρώντας τους κανόνες εχεμύθειας των εγγράφων.

6. Οφείλει να δίδει τη συνδρομή της προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του Αναδόχου
με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή
απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

7. Υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο αμοιβή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και στα
Συμβατικά Τεύχη.

18. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το αντικείμενο της ΣΠΥ σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σε
αυτήν, με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Πέραν αυτών, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εμπίπτουν τα εξής:

1. Το υπάρχουν υλικό (πινακίδες κ.λπ.) που θα αποξηλωθεί από τον Ανάδοχο για να υλοποιηθεί το
αντικείμενο της παρούσης, θα παραδίδεται στην ΕΠΠΕ από τον Ανάδοχο ανά τακτικά χρονικά δια-
στήματα και σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.

2.  Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τις κατά περίπτωση απαιτούμενες εγ-
γυήσεις που ορίζονται ανωτέρω.

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Συμβατικού Αντικειμένου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνερ-
γάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας.

4. Υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Συμβατικό Αντικείμε-
νο (τακτικές και έκτακτες) εφόσον προσκαλείται, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσε-
ως ελέγχους ή επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται  στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

6. Εγγυάται για τη διάθεση επαρκούς επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και υπεργο-
λάβων και συνεργατών του, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικα-
νότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της ΣΠΥ. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος βε-
βαιώνει  ότι  τα ανωτέρω πρόσωπα θα τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και  θα επιδεικνύουν
πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές και τα στελέχη
της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτή προσώπων. Σε περίπτωση πα-
ρατήρησης μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικα-
τάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου ή συνεργάτη ή υπεργολάβου του, οπότε ο Ανάδο-
χος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
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Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης του αντικείμενο της παρούσας, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα και εγγράφως, πριν από τη σχετική αντικατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης, θα πρέπει ο αντικαταστάτης να είναι αποδεκτός από την Ανα-
θέτουσα Αρχή.

7. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παρ. 10 του παρόντος άρθρου η Αναθέτουσα Αρχή
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά
την εκτέλεση του Συμβατικού Αντικειμένου, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια εκ μέρους της,
και  δεν έχει  υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων και δε συνδέεται με αυτό με καμία εργασιακή
σχέση.

8. Σε περίπτωση Ένωσης: τα μέλη που αποτελούν την Ένωση είναι από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την
Προκήρυξη και τη ΣΠΥ, υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατα-
νομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση
δε δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους
από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Συμ-
βατικού Αντικειμένου. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι στο πρόσωπο ενός εκ των μελών της
Ένωσης ολικής ή μερικής διαδοχής του από άλλο μέλος της Ένωσης που έχει καταστεί  αρχικός
Ανάδοχος/ή από άλλον Οικονομικό Φορέα, ή συντρέχουν λόγοι εταιρικής αναδιάρθρωσης περι-
λαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης, ή λόγοι αφερεγγυότητας, ιδίως
στο πλαίσιο πτωχευτικών - προπτωχευτικών διαδικασιών, τότε στο βαθμό που το άλλο μέλος της
Ένωσης /ή ο άλλος Οικονομικός Φορέας πληροί τα ποιοτικά κριτήρια που καθορίστηκαν αρχικά
από την Αναθέτουσα αρχή και υπό τον όρο ότι η κατά τα ανωτέρω διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες
ουσιώδεις  τροποποιήσεις  της  ΣΠΥ,  τότε  γίνεται  υποκατάσταση του αρχικού Αναδόχου και  τυγ-
χάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 337 Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης της ΣΠΥ χωρίς
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

9. Ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση της ΣΠΥ, σύμ-
φωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και τις διατάξεις της ΣΠΥ.

10.Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνο για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και άλ-
λων γεγονότων ανωτέρας βίας - θεομηνία, και αποκλειστικής υπαιτιότητας της Αναθέτουσας Αρ-
χής ή τρίτου προσώπου, ξένου προς τον Ανάδοχο. Υποχρεούται όμως να γνωστοποιήσει, χωρίς
καθυστέρηση στον Δήμο, τα περιστατικά που συνιστούν την κλοπή, φυσική καταστροφή η ανω-
τέρα βία ή την αποκλειστική υπαιτιότητα και να προσκομίσει στο Δήμο τα απαραίτητα στοιχεία.
Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση του Συμβατικού Αντικειμένου, καμία έννομη σχέση δε δη-
μιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με
το αντικείμενο της παρούσας. Οι υποχρεώσεις αναφέρονται συμπληρωματικά με αυτές που ανα-
φέρονται ρητά σε άλλα σημεία της παρούσας.

19.  ΓΛΏΣΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του Συμβατικού Αντικειμένου και σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιη-
θεί στις διάφορες δραστηριότητες του, ισχύουν τα εξής: Ή γλώσσα συνεργασίας της Αναθέτουσας Αρ-
χής και Αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. Για την τυπική αλληλογραφία
(συνοδευτικά, παραστατικά, νομικά έγγραφα, κ.λπ.), θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. Ή εκπαί-
δευση θα παρασχεθεί στην ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση που συμφωνηθεί κάποιες ενότητες να
δοθούν στην Αγγλική γλώσσα, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να παραδώσει περίληψη εγχειριδίων
στην Ελληνική. Για τα Παραδοτέα που απορρέουν από την εκτέλεση του Συμβατικού Αντικειμένου, θα
χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποια Παραδοτέα, από τη μεθοδολογία ή
από  εργαλεία  που  πιθανά  χρησιμοποιηθούν,  παράγονται  σε  Αγγλική  γλώσσα,  θα  μεταφραστούν,
εφόσον απαιτηθεί, στην Ελληνική με ευθύνη και δαπάνη του, Για την καθημερινή ανταλλαγή μηνυ-
μάτων μεταξύ των συμβαλλομένων είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
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20. ΏΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ Σ.Ε.Σ 

Το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης θα λειτουργεί στις θέσεις των επισκεπτών
Ώρες Διάρκεια

Καθημερινές-Εργάσιμες 09:00π.μ. έως 21:00μ.μ. 12 ώρες
Σάββατα 09:00π.μ. έως 16:00μ.μ. 7 ώρες

Επιπλέον, οι ημερομηνίες στη διάρκεια του έτους που θα είναι δωρεάν η ελεγχόμενη στάθμευση είναι οι
ακόλουθες (με τη μορφή ΜΕΡΑ/ΜΉΝΑΣ):

1/1 6/1 Καθαρά Δευτέρα 25/3
Δευτέρα του Πάσχα 1/5 15/8 28/10

6/12 25/12 26/12 Κυριακή του Πάσχα

21. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΏΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ

Σε ό,τι αφορά το αντίτιμο της στάθμευσης για τις 652 θέσεις που είναι με αισθητήρα και τις 239 θέσεις χω-
ρίς αισθητήρα, καθώς και τις 117 θέσεις που είναι του Συστήματος Κλειστου Παρκινγκ, η τιμολογιακή πο -
λιτική που συμφωνείται είναι:

Διάρκεια στάθμευσης Τέλος στάθμευσης
1 ώρα 1,0€
2 ώρες 2,0€
3 ώρες 3,0€

Ώς ελάχιστο κόστος στάθμευσης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην ελάχιστη διάρκεια στάθμευσης
(δηλαδή 1,0€ για μία ώρα).

Σε ό,τι αφορά τις 1.041 θέσεις οι κάτοικοι θα καταβάλουν ένα ετήσιο τέλος για το κόστος έκδοσης της κάρ-
τας και για την ανάληψη ενός μικρού μέρους του κόστους συντήρησης και αστυνόμευσης των θέσεων
τους. Το σχετικό ποσό που συμφωνείται στα 10€ ετησίως και προτείνεται κάτι αντίστοιχο και για τον Δήμο
Βόλου.

Ο Ανάδοχος δικαιούται στο πλαίσιο της παρούσας ΣΠΥ το [●]% των εσόδων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το
ελάχιστο εγγυημένο έσοδο ανά θέση του άρθρου 1 παρ. 3.

Ή άνω τιμολογιακή πολιτική μπορεί να προσαρμοστεί με αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλομένων, μετά
από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης.

22. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΕΚΠΤΏΤΟ - ΚΥΡΏΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ή κήρυξη του Οικονομικού Φορέα σαν έκπτωτου και οι κυρώσεις στη διάρκεια υλοποίησης, έχουν ως εξής:

1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτω-
τος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από την ΣΠΥ και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν
δεν εκπληρώσει υπαίτια τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές
της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την ΣΠΥ ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί
υπαίτια τη συνολική προθεσμία ή/και τις τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης της ΣΠΥ, λαμβανομένων
υπόψη των παρατάσεων που μπορεί να χορηγηθούν.

2. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγρα-
φή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του,
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών. Αν κατά την προθεσμία που τεθεί με την ειδι-
κή όχληση κάνει ο ανάδοχος γραπτό αιτιολογημένο αίτημα παράτασης της προθεσμίας για συμμόρ-
φωσή, τότε η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για άλλες τουλάχιστον 30 ημέρες. Εάν παρέλθουν οι
άνω προθεσμίες χωρίς να συμμορφωθεί με αποδεδειγμένη υπαιτιότητά του, κηρύσσεται αιτιολογη-
μένα έκπτωτος μέσα σε (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

3. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη ΣΠΥ, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
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εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας της ΣΠΥ.

4. Σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του Αναδόχου χωρίς αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του, ο τελευταίος
δύναται να ζητήσει από αποζημίωση από την Αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 105- 106 του Εισαγ. Νόμου Α.Κ. χωρίς να αποκλείεται τυχόν περαιτέρω αποζημίωσή του με
βάση την σύμβαση (λ.χ. διαφυγόν κέρδος, ανεξόφλητες αμοιβές κ.ο.κ) ή με βάση άλλες τυχόν δια-
τάξεις του νόμου. 

5. Για κάθε παράνομη στάθμευση υποχρεούται η Δημοτική Αστυνομία να εκδώσει πρόστιμο – κλή-
ση που προβλέπεται βάσει ισχύουσας νομοθεσίας.  Ο Ανάδοχος σε καμμία περίπτωση δεν δι-
καιούται ποσοστό του ποσού της κλήσης.

6. Τα ποσά αποζημίωσης του παρόντος άρθρου θα εισπράττονται στο τέλος του κάθε δίμηνου μαζί
με  την προβλεπόμενη  αμοιβή  του Αναδόχου και  θα συμπεριλαμβάνεται  διμηνιαία  βεβαίωση
αμοιβής του αναδόχου. Ώς στοιχεία τεκμηρίωσης της αμοιβής αποτελεί τα ηλεκτρονικά στοιχεία
που θα εκδίδει το Σ.Ε.Σ 

7. Για όλη τη διάρκεια του έργου δύναται να γίνει τιμαριθμική προσαρμογή τόσο για τον ανάδοχο
όσο και για το Δήμο, όταν οι ετήσιες επίσημες τιμαριθμικές αυξήσεις αθροιστικά υπερβούν το
5%, μετά από απόφαση του Αρμόδιου οργάνου του οικείου Δήμου.

8. Τα τιμολόγια στάθμευσης  μπορούν να αναπροσαρμόζονται  με απόφαση του Δήμου τόσο για
λόγους βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης, όσο και για παρακολούθηση των
τιμαριθμικών εξελίξεων.

9. Αν κατά τη διάρκεια της ΣΠΥ, αποφασισθούν μονομερώς από τον Δήμο μεταβολές στα τιμολόγια
στάθμευσης -αύξηση ή μείωση τιμών - ή και γενικότερα αποφασισθούν μεταβολές στην τιμολογιακή
πολιτική, όπως π.χ. εφαρμογή ζωνικού συστήματος τελών στάθμευσης, οι οποίες θα επιφέρουν μείω-
ση στα αναμενόμενα έσοδα, τότε ο ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει τη διαφορά για το ποσόν με
βάση τα έσοδα του προηγούμενου έτους.

10. Σε περίπτωση που για λόγους για τους οποίους ευθύνεται αποκλειστικά ο Δήμος ανασταλεί η λει -
τουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, τότε θα καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο
ίση με 2.5 ευρώ/ ημέρα/ θέση στάθμευσης επισκεπτών η οποία θα καταβάλλεται μαζί με τη διμη-
νιαία αμοιβή του ανάδοχου σύμφωνα με την παράγραφο 21.

23. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΥΛΙΚΏΝ

Σε ό,τι αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας του εξοπλισμού και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στη ΣΠΥ
που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, αναφέρονται τα εξής:

1. Όλα τα συστήματα, εξαρτήματα, λογισμικό (software - hardware) κ.λπ., παραμένουν στην ιδιοκτη-
σία του Αναδόχου μέχρι το τέλος της ΣΠΥ, οπότε παρέχονται στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος.

2. Ή ΣΠΥ μπορεί να διακοπεί χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, είτε με εντολή της Α.Α, είτε για λόγους
ανωτέρας βίας (λ.χ. κορονωιός κ.ο.κ). Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ο Ανάδοχος δικαιούται
αποζημίωση για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγ-
γραφης  όχλησης.  Το ίδιο δικαίωμα έχει  σε  περίπτωση παράτασης  του χρονοδιαγράμματος  χωρίς
υπαιτιότητά του, σε περίπτωση καθυστέρησης εκκίνησης των εργασιών χωρίς υπαιτιότητά του για πε-
ρισσότερο από έναν (1) μήνα μετά την υπογραφή της ΣΠΥ ή σε περίπτωση διακοπής των εργασιών
λόγω καθυστέρησης πληρωμής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης, άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου,
υπογραφής της ΣΠΥ για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση του θετικού
προσυμβατικού ελέγχου, τότε, ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση για τις θετικές του ζημιές που του
προκαλούνται από την καθυστέρηση, χωρίς να αποκλείεται αποζημίωσή του για κάθε άλλο λόγο. Ή
ημερήσια αποζημίωση συμφωνείται στο ποσό  των 2.5 ευρώ/ θέση/ ημέρα 

3. Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των ανωτέρω που αναπτύσσεται για τις ανάγκες υλοποίησης
του Συμβατικού Αντικειμένου, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του από την Αναθέτουσα
Αρχή. Από την ημερομηνία αυτή μεταβιβάζεται άνευ άλλης διατύπωσης ή δαπάνης στην Αναθέτου-
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σα Αρχή.

4. Σε περίπτωση που τρίτος προβάλει δικαίωμα επί του σχετικού λογισμικού πριν την οριστική παρα-
λαβή του, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Ανάδοχο και να γνωστοποιή-
σει στον τρίτο την κυριότητα του Αναδόχου.

5. Ο Ανάδοχος, στο πέρας της ΣΠΥ, υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα περι-
γραφόμενα στη ΣΠΥ, προϊόντα ελεύθερα από κάθε βάρος ή/και περαιτέρω δικαίωμα τρίτου και να
καλύψει με δικές του δαπάνες την απαλλαγή από οποιουσδήποτε περιορισμούς εμποδίζουν ή θα
εμπόδιζαν στο μέλλον την εκμετάλλευση των προϊόντων από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με
τους όρους της χρήσης και χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνσή της. Συνδρομές και σχετικά έξο-
δα που μπορεί να δικαιολογηθούν κατά την εκτέλεση του Αντικειμένου, θα πρέπει να προβλέπονται
ρητά από την Προσφορά του Αναδόχου, να κοστολογούνται στην Οικονομική Προσφορά του και να
εμπεριέχονται στις υπηρεσίες εγγύησης - συντήρησης (μετά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργί-
ας) που προσφέρει.

24. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΥ

1. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των δυσμενών αποφάσεων της Α.Α, των αποφάσεων που επιβάλλουν σε
βάρος του κυρώσεις, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς
και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να υποβάλει προσφυγή (άρθρο 205, ν. 4412/16), για
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της απόφασης. Ή εμπρόθεσμη άσκηση της
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.  Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυ-
ρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμο-
δίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται
οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

2. Επί της προσφυγής, αποφασίζει  το αρμόδιο αποφαινόμενο Όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.. Ή εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με
άλλη διοικητική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 205 Ν.4412/16.

3. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΠΥ μπορεί, εφόσον τα μέρη συμφωνούν, κάθε τυχόν διαφωνία
να επιλύεται με διαιτησία. Ή διαιτησία διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή, στην οποία μετέχουν,
η Α.Α, ο Ανάδοχος με έναν διαιτητή της αρεσκείας τους και ένας επιδιαιτητής κοινής αποδοχής.
Κάθε μέρος, εφόσον διαφωνεί με την εκδοθείσα διαιτητική απόφαση, δικαιούται να προσφύγει
στα αρμόδια δικαστήρια και να ζητήσει την ακύρωσή της. Ή προσφυγή στη διαιτησία δεν αποκλεί-
ει την παράλληλη προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. 

25. ΑΝΏΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης /ή για πλημμελή εκπλήρωση των συμβατι-
κών υποχρεώσεων του, αν η αδυναμία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας ως γεγονός απρόβλε-
πτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της ΣΠΥ.

2. Ανωτέρα βία σημαίνει οποιοδήποτε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι εκτός του ελέγχου
του Αναδόχου που την επικαλείται, το οποίο ήταν αδύνατο να προβλεφθεί, έστω και αν καταβλή-
θηκε μέγιστη επιμέλεια και σύνεση και το οποίο καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρε-
ώσεων του Αναδόχου, χωρίς δική του υπαιτιότητα. Ο Ανάδοχος που πλήττεται από τα περιστατι-
κά ανωτέρας βίας, υποχρεούται στο διάστημα που αυτά συμβαίνουν μέχρι και την αναφορά τους
στην Αναθέτουσα Αρχή, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις
επιπτώσεις των γεγονότων ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται, μέσα σε (10) ημέρες μέρες
από τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά, να τα αναφέρει εγγράφως και
να προσκομίσει  στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα στοιχεία. Ο ανάδοχος που επικαλείται
ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία,  να αναφέρει  εγγράφως αυτά και να προσκομίσει  στην ανα-
θέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. Εντός του συγκεκριμένου διαστήματος, ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές προ-
σπάθειες ώστε να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που προκαλείται. Σε περίπτωση που
τα περιστατικά δεν αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και δεν προσκομισθούν τα σχετι-
κά στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

4. Ή Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και
την έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων ή ακόμα και
τη λήψη πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης  εφόσον κάτι  τέτοιο μπορεί  να πραγματοποιηθεί
εντός  των  πλαισίων  του  αντικειμένου  της  παρούσας  και  των  δυνατοτήτων  του  Αναδόχου.
Πάντως, ο Ανάδοχος δεν θα υπέχει καμία υποχρέωση να συνεχίσει την εκτέλεση της ΣΠΥ όταν πα-
ρόμοια συνέχιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού του.

5. Ώς περιστατικά ανωτέρας βίας νοούνται τα ακόλουθα εξωτερικά γεγονότα, τα οποία αναφέρο-
νται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση
εθνικής ανάγκης, κρατικές πράξεις ή παραλείψεις, τρομοκρατικές ενέργειες, που εμποδίζουν την
έγκαιρη  και  σωστή  εκτέλεση  της  ΣΠΥ,  επιστράτευση,  επίταξη  ή  εμπάργκο,  καθώς  και  κάθε
απρόβλεπτο, παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας
των μερών. Εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, τότε ο χρόνος εκτέλεσης της ΣΠΥ θα παρατεί-
νεται για χρονική περίοδο ίση με τη διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας.

6. Εάν, ως συνέπεια της ανωτέρας βίας προκληθεί απώλεια ή ζημία στον Ανάδοχο, τότε τούτος θα
δικαιούται να πληρωθεί για την αξία της εργασίας που έγινε, σε σχέση με την πρόοδο του έργου
και κάθε τέτοιο ποσό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό πληρωμής. Επί-
σης, για βλάβες που προέρχονται από λόγους ανωτέρας βίας και κωλύουν την εκτέλεση της ΣΠΥ
χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από την Αναθέτουσα
Αρχή που θα είναι ανάλογη με την προκληθείσα ζημία, το ποσόν της οποίας θα καθορίζεται από
την οικονομική του προσφορά με συνεκτίμηση του είδους και της εκτάσεως των βλαβών και των
ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

26. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του, εάν ο
Δήμος καθυστερεί  την πληρωμή κάθε τιμολογίου που αντιστοιχεί  στην διμηνιαία  αμοιβή του
πέραν των (60) ημερών κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 28.

2. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη ΣΠΥ, εάν ο Δήμος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές
του υποχρεώσεις. Περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Δήμου αποτελεί και η περί-
πτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβάλλεται η πληρωμή του Αναδόχου το αργότερο
εντός του 3μηνου, οπότε ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη ΣΠΥ, και να διεκδικήσει το σύ-
νολο των ανεξόφλητων αμοιβών του νομιμότοκα κατά τον ν. 4152/13.

Ή Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγεί-
λει μονομερώς τη ΣΠΥ κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

1. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή
σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

2. Τα αποτελέσματα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται από τη νόμιμη κοινοποίησή
της από την Αναθέτουσα αρχή στον Ανάδοχο.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεού-
ται, μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

1. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλε-
σης υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη
διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, εργασία ή προϊόν (ολο-
κληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστη-
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ρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συ-
νεργάτες του πράξουν το ίδιο.

3. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα το αντικείμενο της παρούσας και βρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος
ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το αργότερο 30 ημέρες μετά την καταγγελία της ΣΠΥ, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος μέρους του Συμβατικού Αντικειμένου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Ανα-
δόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Ή Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει εντός 60 ημερών από την
βεβαίωση της αξίας του υλοποιηθέντος μέρους να εξοφλήσει τα παραδοθέντα υλικά και αντικεί-
μενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, που δεν έχει ακόμα πληρώσει σύμφωνα με την προσφο-
ρά του Αναδόχου.

27. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Ο Δήμος υποχρεούται να παραδώσει τη χρήση της εγκατάστασης στον Ανάδοχο μετά την υπογρα-
φή της ΣΠΥ. Ή παράδοση θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα συντάξει για τον σκοπό
αυτό Πρωτόκολλο Παράδοσης Χρήσης, που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

2. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της ΣΠΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τη χρήση της
Εγκατάστασης, κατά τον χρόνο λήξης της ΣΠΥ ή τον χρόνο που επέρχονται τα αποτελέσματα της
καταγγελίας, σε οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα συντάξει Πρωτόκολλο Παραλα-
βής Χρήσης, που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τη χρήση της Εγκατάστασης στην Αναθέτουσα Αρχή στην
κατάσταση που θα βρίσκεται αυτή κατά την ημερομηνία λήξης ή λύσης της παρούσας ΣΠΥ, υπό
την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση είναι σε λειτουργική ετοιμότητα. Προς τον σκοπό αυτό, (6)
μήνες πριν τη λήξη της ΣΠΥ τα συμβαλλόμενα μέρη, θα συντάξουν και υπογράψουν πρωτόκολλο
καταγραφής της κατάστασης της Εγκατάστασης και του υπάρχοντος εξοπλισμού, που την καθιστά
λειτουργική. Αν η ανωτέρω διαδικασία δεν διενεργηθεί εντός αυτής της προθεσμίας, θεωρείται
ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια μετά την πάροδο (6) μηνών από τη σχετική έγγραφη όχληση του
Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά την παράδοση, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει
όλα τα σχέδια, εγχειρίδια συντήρησης, λειτουργίας Ή/Μ εξοπλισμού καθώς και οιαδήποτε άλλα
έγγραφα και στοιχεία, τεχνικά ή μη, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία ή επηρεάζουν τη λει-
τουργία της εγκατάστασης,  τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται  στην πραγματική κατάσταση
της, σύμφωνα και με τους όρους της παρ. 2, του άρθρου 22, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσε-
ων.

3. Ή Αναθέτουσα Αρχή αποκτά χωρίς οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο κάθε προσάρτημα,
κατασκευή, εγκατάσταση και στοιχείο εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου κάθε στοιχείου ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού ή περιφερειακών και όλα τα λοιπά δικαιώματα και στοιχεία
ενεργητικού του Αναδόχου τα οποία απέκτησε ή χρησιμοποίησε σε σχέση με τη μελέτη, κατα-
σκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος υπο-
χρεούται να συνεργασθεί  πλήρως με την Αναθέτουσα Αρχή στη λειτουργία της εγκατάστασης
προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη μεταβίβαση της λειτουργίας αυτής.

4. Μετά το πέρας των εργασιών επακολουθεί η οριστική παραλαβή του με σύνταξη του σχετικού
πρακτικού παραλαβής από την Ε.Π.Π.Ε κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 219 ν. 4412/16. Πρέπει
να διενεργηθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη του αντικειμένου. Αν η οριστική παρα-
λαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

28. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΏΜΗΣ 

Ή αμοιβή του Αναδόχου θα προσδιορίζεται με βάση τα ποσοστά της αμοιβής του επι των εσοδών του
Σ.Ε.Σ συμπεριλαμβανομένου τις προβλέψεις του άρθρου 20. Αναλυτικότερα:

1. Βάση για τον υπολογισμό της συνολικής αμοιβής του Αναδόχου αποτελεί η δεσμευτική Οικονομι-
κή του Προσφορά.

2. Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και μετά την έναρξη περίοδος λειτουργίας του
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Σ.Ε.Σ. υποβάλει διμηνιαίο λογαριασμό με το [●]% των καθαρών εσόδων του Σ.Ε.Σ. και θα συμπε-
ριλάβει τυχόν αποζημιώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 22 για εκείνο το δί -
μηνο. Μαζί  με τον λογαριασμό θα υποβάλλει  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής
κατά τις προβλέψεις του ν. 4412/16 και το αντίστοιχο τιμολόγιο. Για τυχόν καθυστερήσεις πληρω-
μής του αναδόχου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι προβλέψεις του ν. 4152/13.

3. Ή Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του λογαριασμού
(με το τιμολόγιο και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά) να εκδώσει τη «Βεβαίωση Διμηνιαίας Αμοιβής
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» ποσού ίσου με το ποσό που αναγράφεται στον λογαριασμό. Ή έκ-
δοση της «Βεβαίωσης Διμηνιαίας Αμοιβής συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» συνιστά πράξη ρητής
έγκρισης και εκκαθάρισης του λογαριασμού.

4. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 30 ήμερης προθεσμίας ο διμηνιαίος λογαριασμός του
Αναδόχου θεωρείται αυτοδικαίως εγκεκριμένος και εκκαθαρισμένος και συνιστά από μόνος του
νόμιμο τίτλο πληρωμής του Αναδόχου. 

5. Ο  Ανάδοχος  θα  υποβάλλει  αντίγραφο της  «Βεβαίωσης  Διμηνιαίας  Αμοιβής  συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ» ή, εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα, αντίγραφο του εγκεκριμένου (αυτο-
δίκαια) λογαριασμού στον Μεσεγγυούχο. Αυτή, στο πλαίσιο της Σύμβασης Μεσεγγύησης υποχρε-
ούται εντός 5 εργάσιμων ημερών από της υποβολής των παραπάνω στοιχείων, να εξοφλήσει ολο-
σχερώς το ποσό που αναγράφεται στη βεβαίωση ή στον λογαριασμό, εφόσον το ποσό που ευρί-
σκεται στον Ειδικό Καταπιστευτικό Λογαριασμό επαρκεί γι’ αυτό. Ή εξόφληση του ποσού θα γίνε-
ται δια μεταφοράς του από τα εισπραττόμενα έσοδα Σ.Ε.Σ. που έχουν κατατεθεί στον Ειδικό Κα-
ταπιστευτικό Λογαριασμό, στον λογαριασμό του Αναδόχου που θα υποδειχθεί. Μετά την εξόφλη-
ση της διμηνιαίας αμοιβής του Αναδόχου τo υπόλοιπο ποσό του ειδικού Καταπιστευτικού Λογα-
ριασμού θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου 

6. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το ποσό που ευρίσκεται στον Ειδικό Καταπιστευτικό Λο-
γαριασμό δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση της πληρωμής του Αναδόχου τότε ισχύουν τα
εξής Καταρχήν, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των 5 εργάσιμων ημερών (αρχομένης από της
υποβολής από τον Ανάδοχο αντιγράφου της «Βεβαίωσης Διμηνιαίας Αμοιβής συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ» ή του εγκεκριμένου (αυτοδίκαια) λογαριασμού θα μεταφέρεται στον λογαριασμό
του Αναδόχου ό,τι ποσό ευρίσκεται στον Ειδικό Καταπιστευτικό Λογαριασμό ως μερική εξόφληση
της αμοιβής του. Περαιτέρω, η Μεσεγγυούχος, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, θα γνωστο-
ποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή – με παράλληλη κοινοποίηση και στον Ανάδοχο – το ακριβές ποσό
που αποδέσμευσε έναντι του ποσού που αναγράφει η Βεβαίωση ή ο λογαριασμός και το ακριβές
ποσό που υπολείπεται για την πλήρη κάλυψη του ποσού διμηνιαίας αμοιβής. Ανεξαρτήτως της
ως άνω γνωστοποίησης, ο Δήμος, εντός μηνός από της μερικής εξοφλήσεως του Αναδόχου υπο-
χρεούται να συμπληρώσει δια του τακτικού του προϋπολογισμού και μέσα σε διάστημα (3) μη-
νών το υπόλοιπό πληρωμής που δεν καλύφθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό. 

7. Σε περίπτωση που ο Δήμος καθυστερεί την εξόφληση της αμοιβής του Αναδόχου, είτε η καθυ-
στέρηση αφορά στο σύνολο είτε σε μέρος της αμοιβής του  πέραν των δύο (2) μηνών από την
ρητή ή αυτοδίκαια έγκριση του λογαριασμού (όποιο συντελεστεί πρώτο), τότε, ο Ανάδοχος δι-
καιούται να να αναστείλει η διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του, έως ότου αρθεί ο λόγος
αναστολής ή διακοπής. Καθ’ όλη τη διάρκεια αναστολής – διακοπής δικαιούται παράταση ίση με
το χρόνο αναστολής – διακοπής και αποζημίωση για τις θετικές του ζημίες κατά τον χρόνο αυτόν.
Δικαιούται επίσης να αναζητήσει δικαστικά την είσπραξη της αμοιβής που του οφείλεται. Σε περί-
πτωση καθυστέρησης εξόφλησης πέραν των τριών (3) μηνών από την ρητή ή αυτοδίκαια έγκριση
του λογαριασμού (όποιο συντελεστεί  πρώτο),  είτε η καθυστέρηση αφορά στο σύνολο είτε σε
μέρος της αμοιβής, τότε, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη ΣΠΥ για τον λόγο ότι ο Δή-
μος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να διεκδικήσει νομιμότοκα κατά τις προ-
βλέψεις του ν. 4152/13 το σύνολο των ανεξόφλητων αμοιβών του έως την ημερομηνία καταγγελί-
ας, χωρίς να αποκλείεται τυχόν περαιτέρω αποζημίωσή του από άλλες νόμιμες αιτίες (λ.χ. διαφυ-
γόν κέρδος, ηθική βλάβη κ.ο.κ.). 

8. Κάθε καθυστέρηση πληρωμής επιβαρύνεται  με την νόμιμη τοκοφορία κατά τα προβλεπόμενα
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στο ν. 4152/13  

9. Ο Δήμος υποχρεούται εντός διαστήματος 60 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, να υπο-
γράψει τη Σύμβαση Μεσεγγύησης που επισυνάπτεται ως παράρτημα 1 της παρούσας ΣΠΥ και να
την υποβάλλει νομίμως στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευ-
σης της 60 ήμερης προθεσμίας υπογραφής, το Παράρτημα θεωρείται τεκμαρτώς υπογραφέν εκ
μέρους του Δήμου, περίπτωση που εξομοιούται πλήρως με τη ρητή υπογραφή του Παραρτήμα-
τος, και συνεπώς, όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται σε αυτό λογίζονται απολύτως αποδεκτοί και
δεσμευτικοί από τα μέρη. 

10.Για την πληρωμή του Αναδόχου θα δημιουργηθεί Ειδικός Λογαριασμός (escrow account) σε ανα-
γνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα και σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Το ίδρυμα θα λει-
τουργεί ως Μεσεγγυούχος με αρμοδιότητα την αποδέσμευση των διμηνιαίων αμοιβών του Ανα-
δόχου, με βάση τη ΣΠΥ και τη Σύμβαση Μεσεγγύησης του Παραρτήματος 1 της παρούσας ΣΠΥ.
Στον λογαριασμό αυτό θα κατατίθενται τα έσοδα του Σ.Ε.Σ και θα αποδεσμεύονται ανά δίμηνο
για την πληρωμή του Αναδοχου σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας ΣΠΥ. 

11.Το Παραρτήμα 1 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΠΥ άρρηκτα συνδεδεμένο με αυ-
τήν και όχι αποσπαστη διοικητική συμβάση με τυχόν συμπληρωματικές, επί της ΣΠΥ, συμφωνίες.
Οι περιοδικές διμηνιαίες πληρωμές του Αναδόχου θα πραγματοποιούνται από τον Ειδικό Λογα-
ριασμό (escrow account) που θα τηρείται για το συγκεκριμένο έργο και στον οποίο θα κατατίθε-
ται τα έσοδα του Σ.Ε.Σ για την εξόφληση των ποσών που θα βεβαιώνονται στις εκάστοτε πιστο-
ποιήσεις, ήτοι «Βεβαίωση Διμηνιαίας Αμοιβής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» ή λογαριασμό όπως
αναγράφεται στη Σύμβαση του Παραρτήματος 1. 

12.Στο τέλος κάθε Οικονομικού Έτους, θα γίνεται η τελική εκκαθάριση και εάν προκύπτει χρεωστικό
ποσό προς τον Ανάδοχο θα καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του Προϋπο-
λογισμού του Δήμου για το εκάστοτε νέο Οικονομικό Έτος. Στην περίπτωση που προκύπτει πιστω-
τικό υπόλοιπο θα καλείται ο Ανάδοχος να το καταβάλει άμεσα (εντός μηνός από την εκκαθάρι-
ση), ενώ μπορεί να προβλεφθεί και η συμψηφιστική λειτουργία για το σύνολο του ποσού στους
αμέσως επομένους λογαριασμούς. Από το προκύπτον ποσό της αμοιβής του Αναδόχου.

13.Ώς χρόνοι αναφοράς για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών του Αναδόχου, θεωρούνται
οι χρόνοι που αναφέρονται στην ΣΠΥ.

14. Ώς προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρ-
θρο 200 του νόμου 4412/2016. Ή πληρωμή θα γίνεται μετά την αφαίρεση όλων των νόμιμων κρα-
τήσεων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νο-
μικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά
την απελευθέρωση του ποσού αμοιβής του Αναδόχου από το escrow account, αρκεί, είτε η επί-
δειξη της «Βεβαίωσης Διμηνιαίας Πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» που εξομοιώνε-
ται με πράξη ρητής έγκρισης και εκκαθάρισης του λογαριασμού, είτε, σε περίπτωση άπρακτης
παρέλευσης της προθεσμίας εκδόσεώς της, ο αυτοδικαίως εγκεκριμένος και εκκαθαρισμένος δι-
μηνιαίος λογαριασμός του Αναδόχου που θα θεωρείται ότι συνιστά στην περίπτωση αυτή από
μόνος του νόμιμο  τίτλο πληρωμής του.

15.Το ποσό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό θα αναγράφει την πληρωτέα αμοιβή του Αναδόχου
μετά τις νόμιμες κρατήσεις.

29. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΥ

1. Ή ΣΠΥ δύναται να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης στις περιπτώσεις που προβλέπο-
νται στο άρθρο 132 (ν.4412/2016), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου της Ανα-
θέτουσας Αρχής.

30. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ

Σε ό,τι αφορά το καθεστώς δικαιοδοσίας, το εφαρμοστέο δίκαιο και την διαδικασία επίλυσης διαφο-
ρών, αναφέρονται τα εξής: α. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετική με το περιεχόμενο της ΣΠΥ, ο Δή -
μος και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη λύση της, σύμφωνα με τους
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κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, β. Εάν η διαφωνία εξακολουθεί, θα
επιλύεται με προσφυγή στη διαιτησία, εφόσον όλα τα μέρη συμφωνούν σε αυτήν που θα διεξάγεται
από Τριμελή Επιτροπή, στην οποία μετέχουν, η Α.Α, ο Ανάδοχος με έναν διαιτητή της αρεσκείας τους
και ένας επιδιαιτητής κοινής αποδοχής. Οι αποφάσεις της τριμελούς διαιτητικής αρχής λαμβάνονται
κατά πλειοψηφία χωρίς να απαιτείται καμία άλλη έγκριση. γ) Εάν η διαδικασία διαιτησία δεν είναι
αποδεκτή από όλα τα μέρη ή είναι ανέφικτη ή ανεφάρμοστη οι έννομες σχέσεις και διαφορές που θα
προκύπτουν από την κατάρτιση, εκτέλεση και ερμηνεία της ΣΠΥ μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου,
καθώς και από κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη οργάνου του Δήμου ή άλλου συμβαλλόμενου με τον
Δήμο και πάντοτε σε σχέση με τη συγκεκριμένη ΣΠΥ, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστι-
κά δε αρμόδια για την επίλυση κάθε προκύπτουσας διαφοράς των συμβαλλομένων θα είναι τα καθ'
ύλη αρμόδια δικαστήρια.

31. ΓΝΏΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι γνωστοποιήσεις – κοινοποιήσεις στα πλαίσια της παρούσας ΣΠΥ, ορίζονται ως εξής:

1 Σε όποιο σημείο της ΣΠΥ υπάρχει διάταξη για τη γνωστοποίηση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε γεγο-
νότος ή δήλωσης οποιουδήποτε προσώπου, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην ΣΠΥ, η ειδοποίηση θα
γίνεται εγγράφως, μέσω τηλεομοιοτυπίας η email ή με κατάθεση του εγγράφου .

2 Κάθε ειδοποίηση είναι έγκυρη όταν γίνεται εγγράφως και περιέχει αίτημα βεβαίωσης παραλαβής.

3 Ειδοποίηση με τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία ή  e-mail θα είναι έγκυρη και θεωρείται ότι έγινε
την ημέρα της αποστολής του. Κάθε γνωστοποίηση, κοινοποίηση ή επίδοση κάθε εγγράφου θα
πραγματοποιείται εγκύρως ως προς κάθε συμβαλλόμενο στις εξής διευθύνσεις, όπως αναφέρονται
στη συνέχεια : Προς την Αναθέτουσα Αρχή και προς τον Ανάδοχο.

4 Οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να ειδοποιούν ο ένας τον άλλο για κάθε αλλαγή διεύθυνσης, κάθε δε
τέτοια ειδοποίηση θα αποκτά ισχύ (15) ημέρες μετά την ειδοποίηση.

32. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Το καθεστώς εμπιστευτικότητας – εχεμύθειας, ορίζεται ως εξής:

1. Ή Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει εμπιστευτικούς τους όρους της
ΣΠΥ, και εφόσον γνωστοποιούνται σε αυτήν σαν εμπιστευτικοί. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να
αποκαλύψει τους χαρακτηριζόμενους ως εμπιστευτικούς όρους της ΣΠΥ χωρίς έγγραφη συναίνε-
ση της Αναθέτουσας Αρχής.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύνανται να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες στους εργα-
ζομένους, σε εργολάβους και τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα και στο λοιπό προσωπικό που απα-
σχολούν.

3. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν σε κάθε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν
απαιτείται από το νόμο ή για την προσήκουσα εκπλήρωση της ΣΠΥ.

4. Ή εμπιστευτικότητα των ως άνω στοιχείων ή εγγράφων αίρεται σε δικαστικές διαφορές, κατόπιν
ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων ή σε περίπτωση που καταστούν ευρέως γνωστά, χωρίς να
έχει μεσολαβήσει παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

33.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι γενικής εφαρμογής διατάξεις της παρούσας ΣΠΥ, ορίζονται ως εξής:

1. Ή καθυστέρηση από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο όσον αφορά την άσκηση οποιουδήποτε δι-
καιώματος,  βάσει  της ΣΠΥ, δεν βλάπτει ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση από το δικαίωμα το
οποίο έχει αποκτήσει.

2. Ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις κάποιου συμβαλλόμενου από την παρούσα ΣΠΥ, πρέπει να γί-
νεται εγγράφως από τον χορηγούντα την απαλλαγή συμβαλλόμενο. Κάθε μεμονωμένη ή και μερι-
κή άσκηση δικαιώματος δεν εμποδίζει την περαιτέρω άσκηση αυτού ή την άσκηση οποιουδήποτε
άλλου δικαιώματος.
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3. Ή έλλειψη νομιμότητας, η ακυρότητα ή η μη εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης της ΣΠΥ δεν επη-
ρεάζει τη νομιμότητα, εγκυρότητα ή εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ

Επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Του συμμετέχοντα «............»,

Προς: ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης  «Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστήματος  Ελεγχόμενης Στάθμευσης
στον Δήμο Βόλου», με ΑΔΑΜ υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και
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χωρίς επιφύλαξη τα αναφερόμενα στο Τεύχος και αναλαμβάνω την εκτέλεση του αντικειμένου της παρού-
σας με τους παρακάτω όρους:

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΉΣ

1. Συνολική αμοιβή Αναδόχου (χωρίς ΦΠΑ) : .............. €

ΧΡΟΝΙΚΉ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΑΜΟΙΒΉΣ (Αξίες χωρίς ΦΠΑ)

ΕΤΗ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ

ΕΣΟΔΑ ΒΑΣΕΙ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΣΟΔΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σ.Ε.Σ.

 ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

%*

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ
ΠΟΣΟ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΗΜΟΥ % ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΥ

1 1.249.677,88 €

2 1.369.232,20 €

3 1.500.510,21 €

4 1.571.757,89 €

5 1.617.133,61 €

6 1.663.015,68 €

7 1.680.094,87 €

ΣΥΝΟΛΟ 10.651.422,34

Ο προσφέρων .....................

*Το ποσοστό 50% αποτελεί τη βάση για τη διαγωνιστική διαδικασία και είναι το μέγιστο δυνατό για τον
Ανάδοχο.

**Ο Ανάδοχος δηλώνει το μέγιστο προβλεπόμενο ετήσιο έσοδο που μπορεί να λάβει από τα έσοδα της
λειτουργίας του Σ.Ε.Σ . Ή ετήσια αμοιβή του αναδόχου από τα έσοδα του Σ.Ε.Σ μπορεί να μειωθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / 
Ήμερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ……………4 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .......................... , ΑΦΜ: ……...........

(διεύθυνση) ……………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) .............., ΑΦΜ: ..............
(διεύθυνση) ……… ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α. (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………..
β. (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………..
γ. (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………..
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, ………………………
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ...............  Διακήρυξη/Πρόσκληση/
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  .................................................... 6  της/του (Αναθέτουσας Αρχής /
Αναθέτοντος φορέα),  για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης:  (τίτλος σύμβασης)/  για το/τα
τμήμα/τα
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ
ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. ή
Ή παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσότης  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  πάγιο  τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε  να  παρατείνομε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  σας,  στο  οποίο
επισυνάπτεται  η  συναίνεση  του  υπέρ  ου  για  την  παράταση  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  ...  της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί

να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν
υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 ν 4412/2016).

4 όπως. υποσ. 3.
5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ 
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα

έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος

της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 72 ν.4412/16). 
10 Άρθρο 72 ν.4412/2016.
11 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με

την  υπ'αριθ.  2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ  Β'  740/28.08.1995)  απόφαση του  Υπουργού  Οικονομικών,  με  την  οποία  και  κατέστη
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /
Ήμερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ

………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................…….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ………………. , ΑΦΜ: …................. 
(διεύθυνση).......................…….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α. (πλήρη επωνυμία) ..................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)....
β. (πλήρη επωνυμία) ...................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)....
γ. (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)....
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους  ως  μελών  της  ένωσης  ή  κοινοπραξίας,για  την  καλή  εκτέλεση  του/ων  τμήματος/των  ..5/  της  υπ  αριθ  .....
σύμβασης (τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα μετην (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη  /  Πρόσκληση  /
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς  καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Ή παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε  περίπτωση κατάπτωσης της  εγγύησης,  το  ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε  ισχύον πάγιο  τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 Όπως υποσημείωση 3.
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, 
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
8 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτω -

σης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε

με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

107





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην [●] σήμερα, την [●] του μηνός [●] του έτους [●], συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά
τα αναφερόμενα στα άρθρα της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ) και τα Παραρ-
τήματα της,

ΜΕΤΑΞΥ

1. Αφενός του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Δήμος Βόλου που εδρεύει στην Περιφέρεια [●]
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο [●] (εφεξής «Δήμος» ή «Αναθέτουσα Αρχή»),

2. Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία [●] (καλούµενης εφεξής «Ανάδοχος»), η οποία εδρεύει
στ.. [●], µε Α.Φ.Μ. [●] και Δ.Ο.Υ. [●] και εκπροσωπείται νόμιμα για τις ανάγκες της σύναψης της
παρούσας ΣΠΥ από τον κ. [●].

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΏΝ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ:

Σύμφωνα με τη με ΑΔΑΜ [●] Διακήρυξη (με αριθ. συστήματος [●]), διενεργήθηκε στις [●] Ανοικτός, Διε-
θνής, Δημόσιος, Ήλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών «Εγκατάσταση & Λειτουργία Συ-
στήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Βόλου», με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Ή.Δ.Ή.Σ (Εθνικού
Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων),  σύμφωνα με το άρθρο 27 Ν.4412/2016 με σφραγι-
σμένες προσφορές, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
και από πλευράς βέλτιστης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρε-
σιών (εφεξής «ΣΠΥ») με τίτλο «Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον
Δήμο Βόλου»,  διάρκειας  7 ετών,  με  προϋπολογιζόμενη δαπάνη [●]€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%), πλέον του δικαιώματος ρήτρας αναθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 132, παράγ. 1, περίπτωση α,
του ν. 4412/2016. 

Ο Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με την υπ’ αριθ. [●] Απόφαση [●] του Δήμου Βόλου, με την οποία η ΣΠΥ κα-
τακυρώθηκε στον Ανάδοχο αντί τιμήματος [●] ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πλέον της Ρή-
τρας Αναθεώρησης της παρούσας με βάση το άρθρο 132, παράγ. 1, περίπτωση α, του ν. 4412/2016 και την
με αριθμό ….. Πράξη του … Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία του
διαγωνισμού και η ΣΠΥ.

ΣΥΜΦΏΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ή παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής ΣΠΥ) αφορά την υποχρέωση του Αναδόχου να πα-
ράσχει υπηρεσίες για την «Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον
Δήμο Βόλου», σύμφωνα με τους όρους των Συμβατικών Τευχών και την Τεχνική και Οικονομική προ-
σφορά του Αναδόχου.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ): Ή παρούσα Σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των συ-
µβαλλοµένων μερών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών «Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστήμα-
τος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Βόλου».

2. Εγκατάσταση: Ή περιοχή εφαρμογής του νέου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης περιλαμβάνει
την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς  Φιλελλήνων, Μαγνήτων, Κοραή, Κωνσταντά, 54ου Συ-
ντάγματος  ΕΛ.ΑΣ.,  Γαζή,  Βασσάνη,  2ας  Νοεμβρίου,  Θουκυδίδου,  Παπαδιαμάντη,  Λαμπράκη,
Μπόρελ, Αργοναυτών, Ήπείρου, Ιάσονος, Φιλελλήνων, Δημητριάδος, Τσοποτού, Φιλίππου Ιωάν-
νου, Σαράτση, Περραιβού, Πολυμέρη, Φιλελλήνων.

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να επεκτείνει την περιοχή εφαρμογής του συστήματος
της ελεγχόμενης στάθμευσης σε παρακείμενες περιοχές του Δήμου, βάσει σχετικής απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, εφόσον αυτό του ζητηθεί από τον Δήμο, ο οποίος μονομερώς
δύναται να προβεί σε τέτοια επέκταση της εφαρμογής αρκεί ο νέος αριθμός θέσεων επισκεπτών σε
ποσοστιαία  βάση να μην είναι  μικρότερος του 38% του συνόλου των υπολογισθέντων θέσεων
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ελεγχόμενης στάθμευσης.

Κατά τη διάρκεια της ΣΠΥ είναι πιθανό να υπάρξουν μειώσεις του αριθμού των θέσεων στάθμευ-
σης στις ακόλουθες πιθανές περιπτώσεις:

 από τη δημιουργία στάσεων λεωφορείων ή πιάτσας ταξί, χώρων αναμονής οχημάτων έκτα-
κτης ανάγκης, χώρων φορτοεκφόρτωσης, χώρων για ΑΜΕΑ, ίδρυσης καταστημάτων που σε
κάποια απόσταση απ' αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν θέσεις στάθμευσης όπως π.χ. από την
ίδρυση πρατηρίων βενζίνης, εισόδου σε νέους ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους στάθμευσης
εκτός οδού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ, νέων ειδικών
θέσεων,

 από τη μετατροπή οδών σε πεζοδρόμους,

 από τη διαπλάτυνση πεζοδρομίων που συνεπάγονται μείωση του οδοστρώματος και ανα-
γκαστική κατάργηση της στάθμευσης λόγω ανεπαρκούς πλάτους του οδοστρώματος,

 από την κατάργηση της στάθμευσης για λόγους κυκλοφοριακούς,

 από την αλλαγή της κατηγορίας χώρων στάθμευσης από χώρο στάθμευσης επισκεπτών σε
χώρο στάθμευσης κατοίκων

3. Περίοδος Παρακολούθησης (ανά 3μηνο): Ή χρονική περίοδος της οποίας τα έσοδα από την ελεγ-
χόμενη στάθμευση ελέγχονται μέσω του Σ.Ε.Σ. για να εξαχθεί η τελική αμοιβή του Αναδόχου.

4. Εκκαθάριση (ανά έτος): Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους θα γίνεται η τελική εκκαθάριση και εάν
προκύπτει χρεωστικό ποσό προς τον Ανάδοχο θα καταβάλλεται εντός ενός μηνός από τη λήξη του
κάθε οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο θα καλείται ο Ανάδο-
χος να το καταβάλει άμεσα (εντός μηνός από την εκκαθάριση).

5. Πιστοποιητικό «Βεβαίωση διμηνιαίας αμοιβής Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»:  Ή βε-
βαίωση που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή για το ύψος της συμβατικής αμοιβής της διμηνιαίας πε-
ριόδου παρακολούθησης, με σκοπό ο Ανάδοχος να τη χρησιμοποιήσει για την αποδέσμευση του
αντίστοιχου ποσού από τον λογαριασμό Μεσεγγύησης (escrow account) βάσει της Σύμβασης Με-
σεγγύησης του Παραρτήματος 1), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΣΠΥ.

6. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ):  Για τις ανάγκες υλοποίησης της υπηρεσίας
της παρούσας, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ)» σύμφωνα με τις
προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί
η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή των αντικει-
μένων των Συμβατικών Τευχών, όπως ορίζονται σε αυτά. Ή ΕΠΠΕ εισηγείται στο αρμόδιο αποφαι-
νόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
ΣΠΥ και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντι-
κειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
132 του Ν.4412/2016.

7. Περίοδος  Ολοκλήρωσης  Εργασιών Εγκατάστασης Συστήματος: Το χρονικό  διάστημα μέχρι  την
ολοκλήρωση των εργασιών Εγκατάστασης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, το οποίο ορί-
ζεται σε έξι (6) μήνες, και που εκκινεί από την υπογραφή της ΣΠΥ και την υπογραφή (με όποιον
τρόπο αυτή επέλθει κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27) της σύμβασης Μεσεγγύησης.

8. Σύμβαση Μεσεγγύησης: Το Παράρτημα 1 της παρούσης, μεταξύ του Μεσεγγυούχου Πιστωτικού
Ιδρύματος, του Δήμου και του Αναδόχου για τη δημιουργία Ειδικού Δεσμευμένου Καταπιστευτικού
Λογαριασμού (escrow account) στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό των ειισπράξεων του Σ.Ε.Σ., το
οποίο θα αποδεσμεύεται και θα εκταμιεύεται στον Ανάδοχο και στον Δήμο σύμφωνα με τα ποσο-
στά συμμετοχής τους στα έσοδα και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Μεσεγγύησης και απο-
τελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΣΠΥ.
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΠΥ

Αντικείμενο της ΣΠΥ είναι η παροχή υπηρεσιών «Εγκατάσταση & Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμε-
νης Στάθμευσης στον Δήμο Βόλου» Οι Υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνουν:

 Την προμήθεια του συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

 Την αρχική παροχή των παρακάτω υπηρεσιών

 Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής 

 Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εγκατάστασης και παραμετροποίησης

 Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας του συστήματος

 Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αρμόδιων στελεχών του Δήμου

 Παροχή υπηρεσιών πιλοτικής λειτουργίας 

 Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία

 Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας του έργου

 την επταετή παροχή των παρακάτω υπηρεσιών υπηρεσιών λογισμικού Σ.Ε.Σ.

 υπηρεσιών λογισμικού Σ.Ε.Σ

  υπηρεσιών πληρωμής θέσεων στάθμευσης μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet )

 υπηρεσιών εντοπισμού παράβασης και έκδοσης κλήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία μέσω
ειδικής εφαρμογής μέσω tablet

 υπηρεσιών διαγράμμισης και σήμανσης της περιοχής εφαρμογής του Σ.Ε.Σ 

 υπηρεσιών Help Desk προς τους πολίτες χρήστες του Σ.Ε.Σ. 

 υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting)

Ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί για την αναβάθμιση του Συστήματος (λογισμικό, αισθητήρες, μπάρες,
πινακίδες κ.λπ.) θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο με δικά του έξοδα. Θα μεταβιβαστεί χωρίς αντίτι-
μο στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της ΣΠΥ, σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις των Συμβατικών Τευχών.

Στο χρονικό διάστημα ισχύος της ΣΠΥ ο Ανάδοχος, πρέπει να φροντίσει να έχει αποσβέσει όλη την
αξία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και υποχρεούται να το παραδώσει στην Αναθέτουσα
Αρχή.

3. ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΤΕΥΧΏΝ

Τα παρακάτω έγγραφα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΠΥ και ταξινομούνται κατά
σειρά ισχύος ως ακολούθως: 1. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ), 2. Διακήρυξη – Παραρτήματα αυ-
τής και τυχόν διευκρινιστικές απαντήσεις, 3. Προσφορά Αναδόχου. Με βάση τη σειρά προτεραιότητας
των εγγράφων επιλύονται τυχόν αντιφάσεις ή αντικρούσεις όρων, υπό την έννοια ότι κατισχύει έναντι
παντός ο όρος που προβλέπεται στο αυξημένης τυπικής ισχύος έγγραφο.

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις του Αναδόχου, προβλέπονται ως εξής:

1. Κατά την υπογραφή της ΣΠΥ, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 5% επί της αξίας της ΣΠΥ εκτός Φ.Π.Α.,  διάρ-
κειας που προβλέπεται  στο εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  που αναφέρεται  στη
ΣΠΥ, από πιστωτικά και 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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-
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καταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συ-
σταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επι-
στρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση Οικονομικό Φορέα.

2. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 (παρ. 1Β), του
νόμου 4412/2016 και εκδίδεται κατ’ επιλογή των Οικονομικών Φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου και 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), ζ) τους όρους ότι: η εγγύηση παρέχε-
ται 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 με-
ρικά εντός 5 ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό αλλά και τίτλο
της ΣΠΥ. Υποδείγματα εγγυητικών δίνονται στο Παράρτημα 9 της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή
επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότη-
τά τους.

3. Σε περίπτωση τροποποίησης της ΣΠΥ, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδο-
χος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

4. Ή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου στης σύμβασης. Μετά την οριστική εγκα-
τάσταση του εξοπλισμού (μέγιστος χρόνος 6 μήνες), αντικαθίσταται από αντίστοιχη Εγγυητική Κα-
λής Λειτουργίας και Συντήρησης.

5. Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης της ΣΠΥ καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της ΣΠΥ και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.

6. Ή Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης, θα αφορά στη συνολική διάρκεια της ΣΠΥ
και το ύψος της θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5%, επί του ετήσιου ποσού καταβολής στον Ανάδοχο
που θα προβλέπει η ΣΠΥ, εκτός ΦΠΑ. Θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, εντός του πρώτου μήνα
εκάστου έτους της ΣΠΥ.

7. Οι εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης και Καλής Λειτουργίας - Συντήρησης, καταπίπτουν σε περίπτωση πα-
ράβασης των όρων της ΣΠΥ, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις των μερών και η διάρκεια της ΣΠΥ εκκινούν από την υπογραφή της. Ή
διάρκεια της ΣΠΥ είναι 7 έτη, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Συστήματος Ελεγχόμενης
Στάθμευσης και την παραλαβή του αντικειμένου από την ΕΠΠΕ.

6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του αντικειμένου της παρούσας ΣΠΥ και
ο Δήμος να εξασφαλίσει του απαραίτητους πόρους που θα προκύψουν από τα τέλη στάθμευσης από
την εγκατάσταση του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α. Οι εργασίες εγκατάστασης θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στη ΣΠΥ, στα Συμβατικά Τεύχη της παρούσας και σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής την οποία θα
υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή, η ευθύνη δε για την τήρηση των όρων αυτή βαρύνει
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αποκλειστικά τον Ανάδοχο, β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το Αντικείμενο, σύμφωνα με τα
δεδομένα της Μελέτης Εφαρμογής και τις διατάξεις της παρούσας ΣΠΥ.

8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθε-
σης της εκτέλεσης τμήματος/ τμημάτων της ΣΠΥ σε υπεργολάβους. Ή τήρηση των υποχρεώσε-
ων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του
Αναδόχου.

2. Κατά την υπογραφή της ΣΠΥ ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνο-
μα,  τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι  οποίοι
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση αυτής,  εφόσον είναι  γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική  στιγμή.  Επι-
πλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της ΣΠΥ, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργο-
λάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω ΣΠΥ, προσκομίζοντας τα
σχετικά συμφωνητικά/ δηλώσεις συνεργασίας (παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016). Σε περί-
πτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της ΣΠΥ, αυτός
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της ΣΠΥ είτε από τον ίδιο, είτε από
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

3. Ή Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται  για τον Ανάδοχο, εφόσον το(α) τμήμα(τα)  της ΣΠΥ, το(α)  οποίο(α) ο
Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το
ποσοστό του (30%) της συνολικής αξίας της ΣΠΥ. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υπο-
χρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους
και για τμήμα ή τμήματα της ΣΠΥ που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

4. 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 άρ-
θρου 131 του ν. 4412/2016.

9. ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ΣΠΥ ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση της Εγκατάστα-
σης, ενημερώνοντας εγκαίρως την Αναθέτουσα Αρχή για τυχόν επικείμενους ή προκληθέντες κινδύνους ή
ζημίες.

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της περιόδου της παρούσας ΣΠΥ, είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται, η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο λειτουργία του αντι-
κειμένου της παρούσας και η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή του σε τακτικές, έκτακτες ή/και
επείγουσες καταστάσεις. Ο χρόνος αποκατάστασης ορίζεται στην προσφορά του Αναδόχου και προβλέπε-
ται ρητά στη Μελέτη Εφαρμογής. Ή συντήρηση της εγκατάστασης και του εξοπλισμού γίνεται βάσει συγκε-
κριμένου Προγράμματος Λειτουργίας και Συντήρησης σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής του Αναδόχου.
Το Πρόγραμμα Συντήρησης μπορεί να αναθεωρείται κατά διαστήματα μετά από πρόταση ενός εκ των συμ-
βαλλομένων μερών. Ή Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία δέσμευση, υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει για την
εκτέλεση των προαναφερόμενων, πλην περιπτώσεων φυσικών καταστροφών, ή άλλων γεγονότων ανω-
τέρας βίας που τότε η αποκατάσταση της ζημίας επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Ή Δημοτική Αστυνομία
ή κάθε άλλο οριζόμενο από την Α.Α όργανο συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για τον εντοπισμό και την απο-
κατάσταση κάθε βλάβης που αφορά τη συνολική λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ή Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκλήθηκε στην εγκατάσταση και
στα προϊόντα ή τον εξοπλισμό από οποιαδήποτε αιτία, πλην περιπτώσεων φυσικών καταστροφών ή άλλων
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γεγονότων ανωτέρας βίας - θεομηνίας, που τότε η αποκατάσταση της ζημίας επιβαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη της σύμβασης έναντι
αστικής ευθύνης. Ένα πρωτότυπο της εκάστοτε ασφαλιστικής Σύμβασης μαζί με τα Παραρτήματά της, κα-
θώς και των εκάστοτε τροποποιήσεων ή συμπληρώσεών της, θα παραδίδεται, χωρίς καθυστέρηση από την
έκδοσή τους, στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του Αναδόχου. Για την εποπτεία και τη διαχείριση του Σ.Ε-
.Σ. αρμόδιο ορίζεται το τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βόλου ή κάθε άλλο οριζόμενο από την
Α.Α όργανο

12. ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ή Αναθέτουσα Αρχή και η ΕΠΠΕ δικαιούνται ανά πάσα στιγμή και καθ' όλη τη διάρκεια της ΣΠΥ να επι -
σκέπτονται και να επιθεωρούν την Εγκατάσταση μαζί με οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο πρόσωπο για να ελέγ-
ξουν την καλή κατάστασή της, να εξακριβώσουν τυχόν φθορές, μετατροπές ή μεταβολές της χρήσεως/ λει-
τουργιών αυτής και να ελέγξουν την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της ΣΠΥ από τον Ανάδοχο.

13. ΕΚΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για
την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της ΣΠΥ, σε Τράπεζα επιλογής
του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εκχώρηση επιτρέπεται και σε τραπεζικά ιδρύματα
εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της ΕΕ ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ ή στα
κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΟΕ), η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα (ν.2513/97), υπό τον όρο ότι η ΣΠΥ καλύπτεται από τη ΣΔΣ ή σε τρί-
τες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες με την ΕΕ. Σε περίπτωση που επέλθει εκχώρηση
κατά τα παραπάνω ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για την εκχώρηση των αμοιβών του, με
σκοπό την καταβολή αυτών απευθείας στην Τράπεζα,.

2. Είναι επιτρεπτή επίσης, η μεταβολή της σύνθεσης του Αναδόχου, ως προς τα μέλη του, τον αριθμό
τους ή τα ποσοστά που κατέχουν αυτά στον Ανάδοχο εφόσον, α) η μεταβολή δεν υπερβαίνει κάθε
φορά ποσοστό 20% της συνολικής συμμετοχής, β) δεν επέρχονται άλλες μεταβολές στους τεχνι-
κούς,  οικονομικούς  ή  άλλους  όρους  εκτέλεσης  της  ΣΠΥ,  γ)  εξακολουθούν  να  συντρέχουν  στο
πρόσωπο του Αναδόχου όλες οι ικανότητες και θετικές προϋποθέσεις που απαιτήθηκαν κατά τον
διαγωνισμό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ενημερώσει εγγράφως την Ανα-
θέτουσα αρχή περί της μεταβολής αυτής το αργότερο εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωσή της
υποβάλλοντας και τα σχετικά έγγραφα. 

14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των εργασιών και της ασφάλεια της λειτουργίας, ο Ανάδοχος:

1. Έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, αν του το ζητήσει η ΕΠΠΕ ή η Αναθέτουσα Αρχή,
να  απαγορεύει  την  προσπέλαση  στον  χώρο  εκτέλεσης  του  αντικειμένου  της  παρούσης
οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης
του Σ.Ε.Σ.

2. Πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εργοταξίων, αποθηκών κ.λπ. Είναι υπεύθυ-
νος για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας του προσωπικού του και τρίτων, προκει-
μένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή/και απώλειες, που μπορεί να επισυμβούν κατά την εκτέλε-
ση των εργασιών, ανεξαρτήτως του ότι, όπως ελέχθη παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή φέρει την
ευθύνη ειδικά σε περίπτωση κλοπών. 

3. Να μέριμνα και δαπάνες του να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ζημιών στις
παρακείμενες ιδιοκτησίες και στο οδικό δίκτυο και θα ασφαλίσει τον εαυτό του έναντι αστική ευ-
θύνης.

4. Έχει ευθύνη έναντι τρίτων για ζημίες που αποδεδειγμένα προκλήθηκαν από τη λειτουργία της
εγκατάστασης καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ΣΠΥ, εκτός αυτών που προκαλούνται από φυσικές
καταστροφές, βανδαλισμούς τρίτων ή γεγονότα ανωτέρας βίας, για τα οποία την σχετική ευθύνη
αποκατάστασης φέρει η αναθέτουσα Αρχή.
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15.  ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΏΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΏΝ

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων, ο Ανάδοχος υποχρεούται:

1. Να  τηρεί  τις  απαιτήσεις  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  που  αφορούν  την  υγιεινή  και  την
ασφάλεια των εργαζομένων και πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς
υγιεινής και ασφάλειας, να εξασφαλίζει και τη συμμόρφωση με αυτούς των αντιπροσώπων,
υπαλλήλων και προστηθέντων του, και να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους.

2. Να αποζημιώνει πλήρως τους εργαζομένους του στην εγκατάσταση για όλα τα έξοδα, απώλειες,
ζημίες και δαπάνες, όπως επίσης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε
σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ιδίου ή των αντιπροσώπων,  προστηθέντων ή
υπαλλήλων του σχετιζόμενη με την ΣΠΥ ή παράβαση αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει από
την εκτέλεση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συντελέστηκε ή προκλήθηκε
σε σχέση με σωματικές βλάβες, με εξαίρεση γεγονότα κλοπών, φυσικές καταστροφές ή άλλα γε-
γονότα ανωτέρας βίας, για τα οποία την σχετική ευθύνη αποκατάστασης φέρει η Αναθέτουσα
Αρχή.

16. ΠΡΟΣΏΠΙΚΟ

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό για την υλοποίηση της ΣΠΥ, ορίζονται τα εξής: α. Ο Ανάδοχος οφείλει να
εξασφαλίζει ότι θα διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό και ανθρώπινους πόρους ώστε να συμμορ-
φώνεται με όλες τις σχετικές με τη χρηματοδότηση, τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λει -
τουργία υποχρεώσεις του από τη ΣΠΥ, β. Ο Ανάδοχος είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και
υπόχρεος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές προς Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης, ασφάλισης υγείας και σύνταξης, υπηρεσίες ή άλλες αρχές, κύριας ή επικουρι-
κής ασφάλισης, καθώς και προς οποιουσδήποτε συνδέσμους, οργανισμούς, επιμελητήρια και επαγ-
γελματικές ενώσεις, που αφορούν το προσωπικό του, και εν γένει τους υπαλλήλους, συνεργάτες και
προστηθέντες του.

17. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

1. Κοινοποιεί αμελλητί στον Ανάδοχο, το αργότερο 15 ημέρες από την υπογραφή της ΣΠΥ, τους
συμμετέχοντες στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ), ενώ δια-
θέτει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
πορείας εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτή.

2. Δύναται να συμμετέχει στην υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας με όσο στελεχιακό δυνα-
μικό κρίνει κατά τη βούλησή της ότι συμβάλει στην επίτευξη των στόχων: α. Την αποτελεσματική
επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου, β. Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχεί-
ων και την εκτέλεση των ενεργειών από πλευράς της που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και
σωστή εκτέλεση, γ. Την εξασφάλιση της μελλοντικής αυτοδυναμίας, τόσο για την υποστήριξη αλλά
και για πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις, με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο στην Ανα-
θέτουσα Αρχή.

3. Εξασφαλίζει την εργασία του απαραίτητου ανθρωπίνου δυναμικού από τη Δημοτική Αστυνομία κα-
θόλη τη διάρκεια ημερήσιας λειτουργίας του Σ.Ε.Σ.

4. Εξασφαλίζει  την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Τμημάτων της, ώστε να απο-
φευχθούν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

5. Οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γε-
νικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την
εκτέλεση των Συμβατικών του Υποχρεώσεων, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου και αυτός υποχρε-
ούται να επιστρέψει όλα τα ανωτέρω στοιχεία με την οριστική παραλαβή ή με την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο λύση της ΣΠΥ διατηρώντας και τηρώντας τους κανόνες εχεμύθειας των εγγράφων.

6. Οφείλει να δίδει τη συνδρομή της προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του Αναδόχου
με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή
απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.
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7. Υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο αμοιβή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και στα
Συμβατικά Τεύχη.

18. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το αντικείμενο της ΣΠΥ σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σε
αυτήν, με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Πέραν αυτών, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εμπίπτουν τα εξής:

1. Το υπάρχουν υλικό (πινακίδες κ.λπ.) που θα αποξηλωθεί από τον Ανάδοχο για να υλοποιηθεί
το αντικείμενο της παρούσης, θα παραδίδεται στην ΕΠΠΕ από τον Ανάδοχο ανά τακτικά χρονι-
κά διαστήματα και σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.

2.  Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τις κατά περίπτωση απαιτούμενες εγ-
γυήσεις που ορίζονται ανωτέρω.

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Συμβατικού Αντικειμένου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνερ-
γάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας.

4. Υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Συμβατικό Αντικείμε-
νο (τακτικές και έκτακτες) εφόσον προσκαλείται, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, καθώς και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσε-
ως ελέγχους ή επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται  στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

6. Εγγυάται για τη διάθεση επαρκούς επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και υπεργο-
λάβων και συνεργατών του, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικα-
νότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της ΣΠΥ. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος βε-
βαιώνει  ότι  τα ανωτέρω πρόσωπα θα τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και  θα επιδεικνύουν
πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές και τα στελέχη
της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτή προσώπων. Σε περίπτωση πα-
ρατήρησης μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικα-
τάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου ή συνεργάτη ή υπεργολάβου του, οπότε ο Ανάδο-
χος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης του αντικείμενο της παρούσας, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα και εγγράφως, πριν από τη σχετική αντικατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης, θα πρέπει ο αντικαταστάτης να είναι αποδεκτός από την Ανα-
θέτουσα Αρχή.

7. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παρ. 10 του παρόντος άρθρου η Αναθέτουσα Αρχή
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά
την εκτέλεση του Συμβατικού Αντικειμένου, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια εκ μέρους της,
και  δεν έχει  υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων και δε συνδέεται με αυτό με καμία εργασιακή
σχέση.

8. Σε περίπτωση Ένωσης: τα μέλη που αποτελούν την Ένωση είναι από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την
Προκήρυξη και τη ΣΠΥ, υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατα-
νομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση
δε δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους

115





από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Συμ-
βατικού Αντικειμένου. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι στο πρόσωπο ενός εκ των μελών της
Ένωσης ολικής ή μερικής διαδοχής του από άλλο μέλος της Ένωσης που έχει καταστεί  αρχικός
Ανάδοχος/ή από άλλον Οικονομικό Φορέα, ή συντρέχουν λόγοι εταιρικής αναδιάρθρωσης περι-
λαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης, ή λόγοι αφερεγγυότητας, ιδίως
στο πλαίσιο πτωχευτικών - προπτωχευτικών διαδικασιών, τότε στο βαθμό που το άλλο μέλος της
Ένωσης /ή ο άλλος Οικονομικός Φορέας πληροί τα ποιοτικά κριτήρια που καθορίστηκαν αρχικά
από την Αναθέτουσα αρχή και υπό τον όρο ότι η κατά τα ανωτέρω διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες
ουσιώδεις  τροποποιήσεις  της  ΣΠΥ,  τότε  γίνεται  υποκατάσταση του αρχικού Αναδόχου και  τυγ-
χάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 337 Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης της ΣΠΥ χωρίς
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

9. Ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση της ΣΠΥ, σύμ-
φωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και τις διατάξεις της ΣΠΥ.

10.Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνο για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και άλ-
λων γεγονότων ανωτέρας βίας - θεομηνία, και αποκλειστικής υπαιτιότητας της Αναθέτουσας Αρ-
χής ή τρίτου προσώπου, ξένου προς τον Ανάδοχο. Υποχρεούται όμως να γνωστοποιήσει, χωρίς
καθυστέρηση στον Δήμο, τα περιστατικά που συνιστούν την κλοπή, φυσική καταστροφή η ανω-
τέρα βία ή την αποκλειστική υπαιτιότητα και να προσκομίσει στο Δήμο τα απαραίτητα στοιχεία.
Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση του Συμβατικού Αντικειμένου, καμία έννομη σχέση δε δη-
μιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με
το αντικείμενο της παρούσας. Οι υποχρεώσεις αναφέρονται συμπληρωματικά με αυτές που ανα-
φέρονται ρητά σε άλλα σημεία της παρούσας.

19.  ΓΛΏΣΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του Συμβατικού Αντικειμένου και σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιη-
θεί στις διάφορες δραστηριότητες του, ισχύουν τα εξής: Ή γλώσσα συνεργασίας της Αναθέτουσας Αρ-
χής και Αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. Για την τυπική αλληλογραφία
(συνοδευτικά, παραστατικά, νομικά έγγραφα, κ.λπ.), θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. Ή εκπαί-
δευση θα παρασχεθεί στην ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση που συμφωνηθεί κάποιες ενότητες να
δοθούν στην Αγγλική γλώσσα, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να παραδώσει περίληψη εγχειριδίων
στην Ελληνική. Για τα Παραδοτέα που απορρέουν από την εκτέλεση του Συμβατικού Αντικειμένου, θα
χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποια Παραδοτέα, από τη μεθοδολογία ή
από  εργαλεία  που  πιθανά  χρησιμοποιηθούν,  παράγονται  σε  Αγγλική  γλώσσα,  θα  μεταφραστούν,
εφόσον απαιτηθεί, στην Ελληνική με ευθύνη και δαπάνη του, Για την καθημερινή ανταλλαγή μηνυ-
μάτων μεταξύ των συμβαλλομένων είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

20. ΏΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ Σ.Ε.Σ 

Το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης θα λειτουργεί στις θέσεις των επισκεπτών
Ώρες Διάρκεια

Καθημερινές-Εργάσιμες 09:00π.μ. έως 21:00μ.μ. 12 ώρες
Σάββατα 09:00π.μ. έως 16:00μ.μ. 7 ώρες

Επιπλέον, οι ημερομηνίες στη διάρκεια του έτους που θα είναι δωρεάν η ελεγχόμενη στάθμευση είναι οι
ακόλουθες (με τη μορφή ΜΕΡΑ/ΜΉΝΑΣ):

1/1 6/1 Καθαρά Δευτέρα 25/3
Δευτέρα του Πάσχα 1/5 15/8 28/10

6/12 25/12 26/12

21. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΏΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ

Σε ό,τι αφορά το αντίτιμο της στάθμευσης για τις 652 θέσεις που είναι με αισθητήρα και τις 239 θέσεις
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χωρίς αισθητήρα, καθώς και τις 117 θέσεις που είναι του Συστήματος Κλειστου Παρκινγκ, η τιμολογιακή
πολιτική που συμφωνείται είναι:

Διάρκεια στάθμευσης Τέλος στάθμευσης
1 ώρα 1,0€
2 ώρες 2,0€
3 ώρες 3,0€

Ώς ελάχιστο κόστος στάθμευσης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην ελάχιστη διάρκεια στάθμευσης
(δηλαδή 1,0€ για μία ώρα).

Σε ό,τι αφορά τις 1.041 θέσεις οι κάτοικοι θα καταβάλουν ένα ετήσιο τέλος για το κόστος έκδοσης της κάρ-
τας και για την ανάληψη ενός μικρού μέρους του κόστους συντήρησης και αστυνόμευσης των θέσεων
τους. Το σχετικό ποσό που συμφωνείται στα 20€ ετησίως και προτείνεται κάτι αντίστοιχο και για τον Δήμο
Βόλου.

Ο Ανάδοχος δικαιούται στο πλαίσιο της παρούσας ΣΠΥ το [●]% των εσόδων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το
ελάχιστο εγγυημένο έσοδο ανά θέση του άρθρου 1 παρ. 3.

Ή άνω τιμολογιακή πολιτική μπορεί να προσαρμοστεί με αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλομένων.

22. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΕΚΠΤΏΤΟ - ΚΥΡΏΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ή κήρυξη του Οικονομικού Φορέα σαν έκπτωτου και οι κυρώσεις στη διάρκεια υλοποίησης, έχουν ως εξής:

1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από την ΣΠΥ και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυ -
τήν, εάν δεν εκπληρώσει υπαίτια τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γρα-
πτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την ΣΠΥ ή τις κείμενες διατάξεις και
εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία ή/και τις τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης της ΣΠΥ,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων που μπορεί να χορηγηθούν.

2. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγρα-
φή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του,
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών. Αν κατά την προθεσμία που τεθεί με την ειδι-
κή όχληση κάνει ο ανάδοχος γραπτό αιτιολογημένο αίτημα παράτασης της προθεσμίας για συμμόρ-
φωσή, τότε η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για άλλες τουλάχιστον 30 ημέρες. Εάν παρέλθουν οι
άνω προθεσμίες χωρίς να συμμορφωθεί με αποδεδειγμένη υπαιτιότητά του, κηρύσσεται αιτιολογη-
μένα έκπτωτος μέσα σε (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

3. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη ΣΠΥ, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας της ΣΠΥ.

4. Σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του Αναδόχου χωρίς αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του, ο τελευταίος
δύναται να ζητήσει από αποζημίωση από την Αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 105- 106 του Εισαγ. Νόμου Α.Κ. χωρίς να αποκλείεται τυχόν περαιτέρω αποζημίωσή του με
βάση την σύμβαση (λ.χ. διαφυγόν κέρδος, ανεξόφλητες αμοιβές κ.ο.κ) ή με βάση άλλες τυχόν δια-
τάξεις του νόμου. 

5. Για κάθε θέση πάρκινγκ που δεν θα λειτουργήσει εντός προβλεπόμενου ωράριού σύμφωνα με το
άρθρο 20 «ωράριο λειτουργίας Σ.Ε.Σ», θα δικαιούται ο Ανάδοχος να διεκδικήσει ημερήσια αποζη-
μίωση 2,5€ ευρώ ανά θέση πάρκινγκ. 

6. Για κάθε παράνομη στάθμευση υποχρεούται η Δημοτική Αστυνομία να εκδώσει πρόστιμο – κλή-
ση που προβλέπεται βάσει ισχύουσας νομοθεσίας.  Ο Ανάδοχος σε καμμία περίπτωση δεν δι-
καιούται ποσοστό του ποσού της κλήσης, αλλά θα δικαιούται να διεκδικήσει να λαμβάνει το με-
ρίδιο επι της στάθμευσης για όσες ώρες παρέμεινε το όχημα παράνομα σταθμευμένο.

7. Τα ποσά αποζημίωσης του παρόντος άρθρου θα εισπράττονται στο τέλος του κάθε δίμηνου μαζί
με  την προβλεπόμενη  αμοιβή  του Αναδόχου και  θα συμπεριλαμβάνεται  διμηνιαία  βεβαίωση
αμοιβής του αναδόχου. Ώς στοιχεία τεκμηρίωσης της αμοιβής αποτελεί τα ηλεκτρονικά στοιχεία
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που θα εκδίδει το Σ.Ε.Σ 

8. Για όλη τη διάρκεια του έργου θα υπάρχει υποχρεωτική τιμαριθμική προσαρμογή τόσο για τον
ανάδοχο όσο και για το Δήμο, όταν οι ετήσιες επίσημες τιμαριθμικές αυξήσεις αθροιστικά υπερ-
βούν το 5%. 

9. Τα τιμολόγια στάθμευσης  μπορούν να αναπροσαρμόζονται  με απόφαση του Δήμου τόσο για
λόγους βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης, όσο και για παρακολούθηση των
τιμαριθμικών εξελίξεων.

10. Αν κατά τη διάρκεια της ΣΠΥ, αποφασισθούν μονομερώς από τον Δήμο μεταβολές στα τιμολόγια
στάθμευσης -αύξηση ή μείωση τιμών - ή και γενικότερα αποφασισθούν μεταβολές στην τιμολογιακή
πολιτική, όπως π.χ. εφαρμογή ζωνικού συστήματος τελών στάθμευσης, οι οποίες θα επιφέρουν μείω-
ση στα αναμενόμενα έσοδα, τότε ο ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει τη διαφορά για το ποσόν με
βάση τα έσοδα του προηγούμενου έτους.

11. Σε περίπτωση που για λόγους για τους οποίους ευθύνεται αποκλειστικά ο Δήμος ανασταλεί η λει -
τουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, τότε θα καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο
ίση με 2.5 ευρώ/ ημέρα/ θέση στάθμευσης επισκεπτών η οποία θα καταβάλλεται μαζί με τη διμη-
νιαία αμοιβή του ανάδοχου σύμφωνα με την παράγραφο 21.

12. Αν κατά τη διάρκεια της ΣΠΥ, αποφασισθούν από το Δήμο μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας της Δη-
μοτικής αστυνομίας (μείωση προσωπικού, κατάργηση δημοτικής αστυνομίας, μεταβολές στις βάρδιες
κ.α)  οι  οποίες  θα επιφέρουν μείωση στα αναμενόμενα  έσοδα,  τότε  ο  Δήμος  θα καταβάλει  στον
Ανάδοχο τη διαφορά για το ποσόν με βάση το προηγούμενο έτος.

23. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΥΛΙΚΏΝ

Σε ό,τι αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας του εξοπλισμού και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στη ΣΠΥ
που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, αναφέρονται τα εξής:

1. Όλα τα συστήματα, εξαρτήματα, λογισμικό (software - hardware) κ.λπ., παραμένουν στην ιδιο-
κτησία του Αναδόχου μέχρι το τέλος της ΣΠΥ, οπότε παρέχονται στο Δήμο άνευ ανταλλάγμα-
τος.

2. Ή ΣΠΥ μπορεί να διακοπεί χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, είτε με εντολή της Α.Α, είτε για λόγους
ανωτέρας βίας (λ.χ. κορονωιός κ.ο.κ). Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ο Ανάδοχος δικαιούται
αποζημίωση για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγ-
γραφης  όχλησης.  Το ίδιο δικαίωμα έχει  σε  περίπτωση παράτασης  του χρονοδιαγράμματος  χωρίς
υπαιτιότητά του, σε περίπτωση καθυστέρησης εκκίνησης των εργασιών χωρίς υπαιτιότητά του για πε-
ρισσότερο από έναν (1) μήνα μετά την υπογραφή της ΣΠΥ ή σε περίπτωση διακοπής των εργασιών
λόγω καθυστέρησης πληρωμής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης, άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου,
υπογραφής της ΣΠΥ για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση του θετικού
προσυμβατικού ελέγχου, τότε, ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση για τις θετικές του ζημιές που του
προκαλούνται από την καθυστέρηση, χωρίς να αποκλείεται αποζημίωσή του για κάθε άλλο λόγο. Ή
ημερήσια αποζημίωση συμφωνείται στο ποσό  των 2.5 ευρώ/ θέση/ ημέρα 

3. Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των ανωτέρω που αναπτύσσεται για τις ανάγκες υλοποίησης
του Συμβατικού Αντικειμένου, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του από την Αναθέτουσα
Αρχή. Από την ημερομηνία αυτή μεταβιβάζεται άνευ άλλης διατύπωσης ή δαπάνης στην Αναθέτου-
σα Αρχή.

4. Σε περίπτωση που τρίτος προβάλει δικαίωμα επί του σχετικού λογισμικού πριν την οριστική παρα-
λαβή του, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Ανάδοχο και να γνωστοποιή-
σει στον τρίτο την κυριότητα του Αναδόχου.

5. Ο Ανάδοχος, στο πέρας της ΣΠΥ, υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα περι-
γραφόμενα στη ΣΠΥ, προϊόντα ελεύθερα από κάθε βάρος ή/και περαιτέρω δικαίωμα τρίτου και να
καλύψει με δικές του δαπάνες την απαλλαγή από οποιουσδήποτε περιορισμούς εμποδίζουν ή θα
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εμπόδιζαν στο μέλλον την εκμετάλλευση των προϊόντων από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με
τους όρους της χρήσης και χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνσή της. Συνδρομές και σχετικά έξο-
δα που μπορεί να δικαιολογηθούν κατά την εκτέλεση του Αντικειμένου, θα πρέπει να προβλέπονται
ρητά από την Προσφορά του Αναδόχου, να κοστολογούνται στην Οικονομική Προσφορά του και να
εμπεριέχονται στις υπηρεσίες εγγύησης - συντήρησης (μετά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργί-
ας) που προσφέρει.

24. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΥ

1. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των δυσμενών αποφάσεων της Α.Α, των αποφάσεων που επιβάλλουν
σε βάρος του κυρώσεις, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220,
καθώς  και  κατ΄  εφαρμογή  των  συμβατικών  όρων  να  υποβάλει  προσφυγή  (άρθρο  205,  ν.
4412/16), για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανα-
τρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της απόφασης.  Ή
εμπρόθεσμη  άσκηση  της προσφυγής αναστέλλει  τις  επιβαλλόμενες  κυρώσεις.  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 οριστικο-
ποιηθεί.

2. Επί της προσφυγής, αποφασίζει  το αρμόδιο αποφαινόμενο Όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.. Ή εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με
άλλη διοικητική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 205 Ν.4412/16.

3. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΠΥ μπορεί, εφόσον τα μέρη συμφωνούν, κάθε τυχόν διαφωνία
να επιλύεται με διαιτησία. Ή διαιτησία διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή, στην οποία μετέχουν,
η Α.Α, ο Ανάδοχος με έναν διαιτητή της αρεσκείας τους και ένας επιδιαιτητής κοινής αποδοχής.
Κάθε μέρος, εφόσον διαφωνεί με την εκδοθείσα διαιτητική απόφαση, δικαιούται να προσφύγει
στα αρμόδια δικαστήρια και να ζητήσει την ακύρωσή της. Ή προσφυγή στη διαιτησία δεν αποκλεί-
ει την παράλληλη προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. 

25. ΑΝΏΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης /ή για πλημμελή εκπλήρωση των συμ-
βατικών υποχρεώσεων του, αν η αδυναμία αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας ως γεγονός
απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της ΣΠΥ.

2. Ανωτέρα βία σημαίνει οποιοδήποτε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι εκτός του ελέγχου
του Αναδόχου που την επικαλείται, το οποίο ήταν αδύνατο να προβλεφθεί, έστω και αν καταβλή-
θηκε μέγιστη επιμέλεια και σύνεση και το οποίο καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρε-
ώσεων του Αναδόχου, χωρίς δική του υπαιτιότητα. Ο Ανάδοχος που πλήττεται από τα περιστατι-
κά ανωτέρας βίας, υποχρεούται στο διάστημα που αυτά συμβαίνουν μέχρι και την αναφορά τους
στην Αναθέτουσα Αρχή, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις
επιπτώσεις των γεγονότων ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται, μέσα σε (10) ημέρες μέρες
από τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά, να τα αναφέρει εγγράφως και
να προσκομίσει  στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα στοιχεία. Ο ανάδοχος που επικαλείται
ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία,  να αναφέρει  εγγράφως αυτά και να προσκομίσει  στην ανα-
θέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

3. Εντός του συγκεκριμένου διαστήματος, ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές προ-
σπάθειες ώστε να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που προκαλείται. Σε περίπτωση που
τα περιστατικά δεν αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και δεν προσκομισθούν τα σχετι-
κά στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

4. Ή Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και
την έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων ή ακόμα και
τη λήψη πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης  εφόσον κάτι  τέτοιο μπορεί  να πραγματοποιηθεί
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εντός  των  πλαισίων  του  αντικειμένου  της  παρούσας  και  των  δυνατοτήτων  του  Αναδόχου.
Πάντως, ο Ανάδοχος δεν θα υπέχει καμία υποχρέωση να συνεχίσει την εκτέλεση της ΣΠΥ όταν πα-
ρόμοια συνέχιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού του.

5. Ώς περιστατικά ανωτέρας βίας νοούνται τα ακόλουθα εξωτερικά γεγονότα, τα οποία αναφέρο-
νται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση
εθνικής ανάγκης, κρατικές πράξεις ή παραλείψεις, τρομοκρατικές ενέργειες, που εμποδίζουν την
έγκαιρη  και  σωστή  εκτέλεση  της  ΣΠΥ,  επιστράτευση,  επίταξη  ή  εμπάργκο,  καθώς  και  κάθε
απρόβλεπτο, παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας
των μερών. Εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, τότε ο χρόνος εκτέλεσης της ΣΠΥ θα παρατεί-
νεται για χρονική περίοδο ίση με τη διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας.

6. Εάν, ως συνέπεια της ανωτέρας βίας προκληθεί απώλεια ή ζημία στον Ανάδοχο, τότε τούτος θα
δικαιούται να πληρωθεί για την αξία της εργασίας που έγινε, σε σχέση με την πρόοδο του έργου
και κάθε τέτοιο ποσό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό πληρωμής. Επί-
σης, για βλάβες που προέρχονται από λόγους ανωτέρας βίας και κωλύουν την εκτέλεση της ΣΠΥ
χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από την Αναθέτουσα
Αρχή που θα είναι ανάλογη με την προκληθείσα ζημία, το ποσόν της οποίας θα καθορίζεται από
την οικονομική του προσφορά με συνεκτίμηση του είδους και της εκτάσεως των βλαβών και των
ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

26. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του, εάν ο
Δήμος καθυστερεί την πληρωμή κάθε τιμολογίου που αντιστοιχεί στην διμηνιαία αμοιβή του
πέραν των (60) ημερών κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 28.

2. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη ΣΠΥ, εάν ο Δήμος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές
του υποχρεώσεις. Περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Δήμου αποτελεί και η περί-
πτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβάλλεται η πληρωμή του Αναδόχου το αργότερο
εντός του 3μηνου, οπότε ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη ΣΠΥ, και να διεκδικήσει το σύ-
νολο των ανεξόφλητων αμοιβών του νομιμότοκα κατά τον ν. 4152/13 χωρίς να αποκλείεται τυχόν
περαιτέρω αποζημίωσή του από άλλες αιτίες (λ.χ διαφυγόν κέρδος, ηθική βλάβη κ.ο.κ) κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 28.

Ή Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγεί-
λει μονομερώς τη ΣΠΥ κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

3. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή
σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

4. Τα αποτελέσματα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται από τη νόμιμη κοινοποίησή
της από την Αναθέτουσα αρχή στον Ανάδοχο.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεού-
ται, μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

4. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλε-
σης υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη
διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

5. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, εργασία ή προϊόν (ολο-
κληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστη-
ρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συ-
νεργάτες του πράξουν το ίδιο.

6. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα το αντικείμενο της παρούσας και βρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος
ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
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Το αργότερο 30 ημέρες μετά την καταγγελία της ΣΠΥ, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος μέρους του Συμβατικού Αντικειμένου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Ανα-
δόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Ή Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει εντός 60 ημερών από την
βεβαίωση της αξίας του υλοποιηθέντος μέρους να εξοφλήσει τα παραδοθέντα υλικά και αντικεί-
μενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, που δεν έχει ακόμα πληρώσει σύμφωνα με την προσφο-
ρά του Αναδόχου.

27. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Ο Δήμος υποχρεούται να παραδώσει τη χρήση της εγκατάστασης στον Ανάδοχο μετά την υπο-
γραφή της ΣΠΥ. Ή παράδοση θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα συντάξει για τον
σκοπό αυτό Πρωτόκολλο Παράδοσης Χρήσης, που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

2. Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της ΣΠΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τη χρήση της
Εγκατάστασης, κατά τον χρόνο λήξης της ΣΠΥ ή τον χρόνο που επέρχονται τα αποτελέσματα της
καταγγελίας, σε οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα συντάξει Πρωτόκολλο Παραλα-
βής Χρήσης, που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τη χρήση της Εγκατάστασης στην Αναθέτουσα Αρχή στην
κατάσταση που θα βρίσκεται αυτή κατά την ημερομηνία λήξης ή λύσης της παρούσας ΣΠΥ, υπό
την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση είναι σε λειτουργική ετοιμότητα. Προς τον σκοπό αυτό, (6)
μήνες πριν τη λήξη της ΣΠΥ τα συμβαλλόμενα μέρη, θα συντάξουν και υπογράψουν πρωτόκολλο
καταγραφής της κατάστασης της Εγκατάστασης και του υπάρχοντος εξοπλισμού, που την καθιστά
λειτουργική. Αν η ανωτέρω διαδικασία δεν διενεργηθεί εντός αυτής της προθεσμίας, θεωρείται
ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια μετά την πάροδο (6) μηνών από τη σχετική έγγραφη όχληση του
Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά την παράδοση, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει
όλα τα σχέδια, εγχειρίδια συντήρησης, λειτουργίας Ή/Μ εξοπλισμού καθώς και οιαδήποτε άλλα
έγγραφα και στοιχεία, τεχνικά ή μη, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία ή επηρεάζουν τη λει-
τουργία της εγκατάστασης,  τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται  στην πραγματική κατάσταση
της, σύμφωνα και με τους όρους της παρ. 2, του άρθρου 22, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσε-
ων.

3. Ή Αναθέτουσα Αρχή αποκτά χωρίς οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο κάθε προσάρτημα,
κατασκευή, εγκατάσταση και στοιχείο εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου κάθε στοιχείου ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού ή περιφερειακών και όλα τα λοιπά δικαιώματα και στοιχεία
ενεργητικού του Αναδόχου τα οποία απέκτησε ή χρησιμοποίησε σε σχέση με τη μελέτη, κατα-
σκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος υπο-
χρεούται να συνεργασθεί  πλήρως με την Αναθέτουσα Αρχή στη λειτουργία της εγκατάστασης
προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη μεταβίβαση της λειτουργίας αυτής.

4. Μετά το πέρας των εργασιών επακολουθεί η οριστική παραλαβή του με σύνταξη του σχετικού
πρακτικού παραλαβής από την Ε.Π.Π.Ε κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 219 ν. 4412/16. Πρέπει
να διενεργηθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη του αντικειμένου. Αν η οριστική παρα-
λαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

28. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΏΜΗΣ 

Ή αμοιβή του Αναδόχου θα προσδιορίζεται με βάση τα ποσοστά της αμοιβής του επι των εσοδών του
Σ.Ε.Σ συμπεριλαμβανομένου τις προβλέψεις του άρθρου 20. Αναλυτικότερα:

1. Βάση για τον υπολογισμό της συνολικής αμοιβής του Αναδόχου αποτελεί η δεσμευτική Οικο-
νομική του Προσφορά.

2. Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και μετά την έναρξη περίοδος λειτουργίας του
Σ.Ε.Σ. υποβάλει διμηνιαίο λογαριασμό με το [●]% των καθαρών εσόδων του Σ.Ε.Σ. και θα συμπε-
ριλάβει τυχόν αποζημιώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 22 για εκείνο το δί -
μηνο.  Μαζί  με τον λογαριασμό θα υποβάλλει  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής
κατά τις προβλέψεις του ν. 4412/16 και το αντίστοιχο τιμολόγιο. Για τυχόν καθυστερήσεις πληρω-
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μής του αναδόχου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι προβλέψεις του ν. 4152/13.

3. Ή Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του λογαρια-
σμού (με το τιμολόγιο και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά) να εκδώσει τη «Βεβαίωση Διμηνιαίας
Αμοιβής συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» ποσού ίσου με το ποσό που αναγράφεται στον λογαρια-
σμό.  Ή  έκδοση  της  «Βεβαίωσης  Διμηνιαίας  Αμοιβής  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.»  συνιστά
πράξη ρητής έγκρισης και εκκαθάρισης του λογαριασμού.

4. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 15 ήμερης προθεσμίας ο διμηνιαίος λογαριασμός του
Αναδόχου θεωρείται αυτοδικαίως εγκεκριμένος και εκκαθαρισμένος και συνιστά από μόνος του
νόμιμο τίτλο πληρωμής του Αναδόχου. 

5. Ο  Ανάδοχος  θα  υποβάλλει  αντίγραφο της  «Βεβαίωσης  Διμηνιαίας  Αμοιβής  συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ» ή, εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα, αντίγραφο του εγκεκριμένου (αυτο-
δίκαια) λογαριασμού στον Μεσεγγυούχο. Αυτή, στο πλαίσιο της Σύμβασης Μεσεγγύησης υποχρε-
ούται εντός 5 εργάσιμων ημερών από της υποβολής των παραπάνω στοιχείων, να εξοφλήσει ολο-
σχερώς το ποσό που αναγράφεται στη βεβαίωση ή στον λογαριασμό, εφόσον το ποσό που ευρί-
σκεται στον Ειδικό Καταπιστευτικό Λογαριασμό επαρκεί γι’ αυτό. Ή εξόφληση του ποσού θα γίνε-
ται δια μεταφοράς του από τα εισπραττόμενα έσοδα Σ.Ε.Σ. που έχουν κατατεθεί στον Ειδικό Κα-
ταπιστευτικό Λογαριασμό, στον λογαριασμό του Αναδόχου που θα υποδειχθεί. Μετά την εξόφλη-
ση της διμηνιαίας αμοιβής του Αναδόχου τo υπόλοιπο ποσό του ειδικού Καταπιστευτικού Λογα-
ριασμού θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου 

6. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το ποσό που ευρίσκεται στον Ειδικό Καταπιστευτικό Λο-
γαριασμό δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση της πληρωμής του Αναδόχου τότε ισχύουν τα
εξής Καταρχήν, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των 5 εργάσιμων ημερών (αρχομένης από της
υποβολής από τον Ανάδοχο αντιγράφου της «Βεβαίωσης Διμηνιαίας Αμοιβής συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ» ή του εγκεκριμένου (αυτοδίκαια) λογαριασμού θα μεταφέρεται στον λογαριασμό
του Αναδόχου ό,τι ποσό ευρίσκεται στον Ειδικό Καταπιστευτικό Λογαριασμό ως μερική εξόφληση
της αμοιβής του. Περαιτέρω, η Μεσεγγυούχος, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, θα γνωστο-
ποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή – με παράλληλη κοινοποίηση και στον Ανάδοχο – το ακριβές ποσό
που αποδέσμευσε έναντι του ποσού που αναγράφει η Βεβαίωση ή ο λογαριασμός και το ακριβές
ποσό που υπολείπεται για την πλήρη κάλυψη του ποσού διμηνιαίας αμοιβής. Ανεξαρτήτως της
ως άνω γνωστοποίησης, ο Δήμος, εντός μηνός από της μερικής εξοφλήσεως του Αναδόχου υπο-
χρεούται να συμπληρώσει δια του τακτικού του προϋπολογισμού και μέσα σε διάστημα (3) μη-
νών το υπόλοιπό πληρωμής που δεν καλύφθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό. 

7. Σε περίπτωση που ο Δήμος καθυστερεί την εξόφληση της αμοιβής του Αναδόχου, είτε η καθυ-
στέρηση αφορά στο σύνολο είτε σε μέρος της αμοιβής του  πέραν των δύο (2) μηνών από την
ρητή ή αυτοδίκαια έγκριση του λογαριασμού (όποιο συντελεστεί πρώτο), τότε, ο Ανάδοχος δι-
καιούται να να αναστείλει η διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του, έως ότου αρθεί ο λόγος
αναστολής ή διακοπής. Καθ’ όλη τη διάρκεια αναστολής – διακοπής δικαιούται παράταση ίση με
το χρόνο αναστολής – διακοπής και αποζημίωση για τις θετικές του ζημίες κατά τον χρόνο αυτόν.
Δικαιούται επίσης να αναζητήσει δικαστικά την είσπραξη της αμοιβής που του οφείλεται. Σε περί-
πτωση καθυστέρησης εξόφλησης πέραν των τριών (3) μηνών από την ρητή ή αυτοδίκαια έγκριση
του λογαριασμού (όποιο συντελεστεί  πρώτο),  είτε η καθυστέρηση αφορά στο σύνολο είτε σε
μέρος της αμοιβής, τότε, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη ΣΠΥ για τον λόγο ότι ο Δή-
μος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να διεκδικήσει νομιμότοκα κατά τις προ-
βλέψεις του ν. 4152/13 το σύνολο των ανεξόφλητων αμοιβών του έως την ημερομηνία καταγγελί-
ας, χωρίς να αποκλείεται τυχόν περαιτέρω αποζημίωσή του από άλλες νόμιμες αιτίες (λ.χ. διαφυ-
γόν κέρδος, ηθική βλάβη κ.ο.κ.). 

8. Κάθε καθυστέρηση πληρωμής επιβαρύνεται  με την νόμιμη τοκοφορία κατά τα προβλεπόμενα
στο ν. 4152/13  

9. Ο Δήμος υποχρεούται εντός διαστήματος 60 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, να υπο-
γράψει τη Σύμβαση Μεσεγγύησης που επισυνάπτεται ως παράρτημα 1 της παρούσας ΣΠΥ και να
την υποβάλλει νομίμως στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευ-
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σης της 60 ήμερης προθεσμίας υπογραφής, το Παράρτημα θεωρείται τεκμαρτώς υπογραφέν εκ
μέρους του Δήμου, περίπτωση που εξομοιούται πλήρως με τη ρητή υπογραφή του Παραρτήμα-
τος, και συνεπώς, όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται σε αυτό λογίζονται απολύτως αποδεκτοί και
δεσμευτικοί από τα μέρη. 

10.Για την πληρωμή του Αναδόχου θα δημιουργηθεί Ειδικός Λογαριασμός (escrow account) σε ανα-
γνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα και σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Το ίδρυμα θα λει-
τουργεί ως Μεσεγγυούχος με αρμοδιότητα την αποδέσμευση των διμηνιαίων αμοιβών του Ανα-
δόχου, με βάση τη ΣΠΥ και τη Σύμβαση Μεσεγγύησης του Παραρτήματος 1 της παρούσας ΣΠΥ.
Στον λογαριασμό αυτό θα κατατίθενται τα έσοδα του Σ.Ε.Σ και θα αποδεσμεύονται ανά δίμηνο
για την πληρωμή του Αναδοχου σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας ΣΠΥ. 

11.Το Παραρτήμα 1 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΠΥ άρρηκτα συνδεδεμένο με αυ-
τήν και όχι αποσπαστη διοικητική συμβάση με τυχόν συμπληρωματικές, επί της ΣΠΥ, συμφωνίες.
Οι περιοδικές διμηνιαίες πληρωμές του Αναδόχου θα πραγματοποιούνται από τον Ειδικό Λογα-
ριασμό (escrow account) που θα τηρείται για το συγκεκριμένο έργο και στον οποίο θα κατατίθε-
ται τα έσοδα του Σ.Ε.Σ για την εξόφληση των ποσών που θα βεβαιώνονται στις εκάστοτε πιστο-
ποιήσεις, ήτοι «Βεβαίωση Διμηνιαίας Αμοιβής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» ή λογαριασμό όπως
αναγράφεται στη Σύμβαση του Παραρτήματος 1. 

12.Στο τέλος κάθε Οικονομικού Έτους, θα γίνεται η τελική εκκαθάριση και εάν προκύπτει χρεωστικό
ποσό προς τον Ανάδοχο θα καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του Προϋπο-
λογισμού του Δήμου για το εκάστοτε νέο Οικονομικό Έτος. Στην περίπτωση που προκύπτει πιστω-
τικό υπόλοιπο θα καλείται ο Ανάδοχος να το καταβάλει άμεσα (εντός μηνός από την εκκαθάρι-
ση), ενώ μπορεί να προβλεφθεί και η συμψηφιστική λειτουργία για το σύνολο του ποσού στους
αμέσως επομένους λογαριασμούς. Από το προκύπτον ποσό της αμοιβής του Αναδόχου, θα αφαι-
ρούνται ποινικές ρήτρες οι οποίες έχουν επιβληθεί και δεν έχουν καταβληθεί μέχρι εκείνη τη χρο-
νική στιγμή.

13.Ώς χρόνοι αναφοράς για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών του Αναδόχου, θεωρούνται
οι χρόνοι που αναφέρονται στην ΣΠΥ.

14. Ώς προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρ-
θρο 200 του νόμου 4412/2016. Ή πληρωμή θα γίνεται μετά την αφαίρεση όλων των νόμιμων κρα-
τήσεων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νο-
μικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά
την απελευθέρωση του ποσού αμοιβής του Αναδόχου από το escrow account, αρκεί, είτε η επί-
δειξη της «Βεβαίωσης Διμηνιαίας Πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» που εξομοιώνε-
ται με πράξη ρητής έγκρισης και εκκαθάρισης του λογαριασμού, είτε, σε περίπτωση άπρακτης
παρέλευσης της προθεσμίας εκδόσεώς της, ο αυτοδικαίως εγκεκριμένος και εκκαθαρισμένος δι-
μηνιαίος λογαριασμός του Αναδόχου που θα θεωρείται ότι συνιστά στην περίπτωση αυτή από
μόνος του νόμιμο  τίτλο πληρωμής του.

15.Το ποσό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό θα αναγράφει την πληρωτέα αμοιβή του Αναδόχου
μετά τις νόμιμες κρατήσεις.

29. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΥ

1. Ή ΣΠΥ δύναται να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης στις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 (ν.4412/2016), ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

30. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ

Σε ό,τι αφορά το καθεστώς δικαιοδοσίας, το εφαρμοστέο δίκαιο και την διαδικασία επίλυσης διαφο-
ρών, αναφέρονται τα εξής: α. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετική με το περιεχόμενο της ΣΠΥ, ο Δή -
μος και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη λύση της, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, β. Εάν η διαφωνία εξακολουθεί, θα
επιλύεται με προσφυγή στη διαιτησία, εφόσον όλα τα μέρη συμφωνούν σε αυτήν που θα διεξάγεται
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από Τριμελή Επιτροπή, στην οποία μετέχουν, η Α.Α, ο Ανάδοχος με έναν διαιτητή της αρεσκείας τους
και ένας επιδιαιτητής κοινής αποδοχής. Οι αποφάσεις της τριμελούς διαιτητικής αρχής λαμβάνονται
κατά πλειοψηφία χωρίς να απαιτείται καμία άλλη έγκριση. γ) Εάν η διαδικασία διαιτησία δεν είναι
αποδεκτή από όλα τα μέρη ή είναι ανέφικτη ή ανεφάρμοστη οι έννομες σχέσεις και διαφορές που θα
προκύπτουν από την κατάρτιση, εκτέλεση και ερμηνεία της ΣΠΥ μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου,
καθώς και από κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη οργάνου του Δήμου ή άλλου συμβαλλόμενου με τον
Δήμο και πάντοτε σε σχέση με τη συγκεκριμένη ΣΠΥ, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστι-
κά δε αρμόδια για την επίλυση κάθε προκύπτουσας διαφοράς των συμβαλλομένων θα είναι τα καθ'
ύλη αρμόδια δικαστήρια.

31. ΓΝΏΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι γνωστοποιήσεις – κοινοποιήσεις στα πλαίσια της παρούσας ΣΠΥ, ορίζονται ως εξής:

1 Σε όποιο σημείο της ΣΠΥ υπάρχει διάταξη για τη γνωστοποίηση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε
γεγονότος ή δήλωσης οποιουδήποτε προσώπου, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην ΣΠΥ, η ειδο-
ποίηση θα γίνεται εγγράφως, μέσω τηλεομοιοτυπίας η email ή με κατάθεση του εγγράφου .

2 Κάθε ειδοποίηση είναι έγκυρη όταν γίνεται εγγράφως και περιέχει αίτημα βεβαίωσης παραλαβής.

3 Ειδοποίηση με τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία ή  e-mail θα είναι έγκυρη και θεωρείται ότι έγινε
την ημέρα της αποστολής του. Κάθε γνωστοποίηση, κοινοποίηση ή επίδοση κάθε εγγράφου θα
πραγματοποιείται εγκύρως ως προς κάθε συμβαλλόμενο στις εξής διευθύνσεις, όπως αναφέρονται
στη συνέχεια : Προς την Αναθέτουσα Αρχή και προς τον Ανάδοχο.

4 Οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να ειδοποιούν ο ένας τον άλλο για κάθε αλλαγή διεύθυνσης, κάθε δε
τέτοια ειδοποίηση θα αποκτά ισχύ (15) ημέρες μετά την ειδοποίηση.

32. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Το καθεστώς εμπιστευτικότητας – εχεμύθειας, ορίζεται ως εξής:

1. Ή Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει εμπιστευτικούς τους όρους
της ΣΠΥ, και εφόσον γνωστοποιούνται σε αυτήν σαν εμπιστευτικοί. Ο Ανάδοχος δεν δικαιού-
ται να αποκαλύψει τους χαρακτηριζόμενους ως εμπιστευτικούς όρους της ΣΠΥ χωρίς έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύνανται να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες στους εργα-
ζομένους, σε εργολάβους και τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα και στο λοιπό προσωπικό που απα-
σχολούν.

3. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν σε κάθε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν
απαιτείται από το νόμο ή για την προσήκουσα εκπλήρωση της ΣΠΥ.

4. Ή εμπιστευτικότητα των ως άνω στοιχείων ή εγγράφων αίρεται σε δικαστικές διαφορές, κατόπιν
ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων ή σε περίπτωση που καταστούν ευρέως γνωστά, χωρίς να
έχει μεσολαβήσει παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

33.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι γενικής εφαρμογής διατάξεις της παρούσας ΣΠΥ, ορίζονται ως εξής:

1. Ή καθυστέρηση από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο όσον αφορά την άσκηση οποιουδήποτε δι-
καιώματος, βάσει της ΣΠΥ, δεν βλάπτει ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση από το δικαίωμα το
οποίο έχει αποκτήσει.

2. Ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις κάποιου συμβαλλόμενου από την παρούσα ΣΠΥ, πρέπει να γί-
νεται εγγράφως από τον χορηγούντα την απαλλαγή συμβαλλόμενο. Κάθε μεμονωμένη ή και μερι-
κή άσκηση δικαιώματος δεν εμποδίζει την περαιτέρω άσκηση αυτού ή την άσκηση οποιουδήποτε
άλλου δικαιώματος.

3. Ή έλλειψη νομιμότητας, η ακυρότητα ή η μη εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης της ΣΠΥ δεν επη-
ρεάζει τη νομιμότητα, εγκυρότητα ή εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης διάταξης.
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2. Ή Σύμβαση υπογράφεται σε [●] ([●]) αντίτυπα, όλα δε αυτά τα αντίτυπα αποτελούν μετά την υπο-
γραφή των ένα και το αυτό πρωτότυπο έγγραφο.

5. Ο Ανάδοχος θα διορίσει έναν εκπρόσωπο και θα του παραχωρήσει κάθε αναγκαία εξουσία για να
ενεργεί για λογαριασμό του στην παρούσα ΣΠΥ, ενώ μπορεί να ανακαλέσει τον διορισμό του εκ-
προσώπου του και να διορίσει αντικαταστάτη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗΣ

Στ[●] [●]στις [●]-[●]-20[●], ημέρα [●] οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Το Νομικό Πρόσωπο [●] με την επωνυμία «[●]», που εδρεύει [●] και εκπροσωπείται νόμιμα, για την 
υπογραφή της παρούσας, από [●] καλούμενο εφεξής «Μεσεγγυούχος». 

2. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού με την επωνυμία «[●]», και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον [●] κ. [●] εφεξής καλούμενος «Οφειλέτης».

3. Της εταιρείας με την επωνυμία «[●]», που εδρεύει στην [●] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον [●] κ. 
[●], εφεξής καλούμενη «Δικαιούχος». 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1 Με την υπ’ αριθμ.  [●]  απόφαση τ[●] [●] του Οφειλέτη κατακυρώθηκε το έργο «Εγκατάσταση & Λει-
τουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Βόλου» στον Δικαιούχο και υπεγράφη η από [●]
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ). 

1.2  Ο προϋπολογισμός της ΣΠΥ ανέρχεται στο ποσό των [●]€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) από τα
έσοδα των τελών  στάθμευσης  που θα προκύψουν από τη λειτουργία του Σύστηματος ελεγχόμενής στάθ-
μευσης  (Σ.Ε.Σ) που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της  ΣΠΥ [●] εκτεινόμενα στο σύνολο της διάρκειας της ΣΠΥ
για 7 έτη.

1.3 Ή Oικονομική επιτροπή του Δήμου Βόλου με την υπ΄ αριθμ. [●]/20[●] απόφασή της αποφάσισε τη σύ-
σταση Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται τα εισπραττόμε-
να τέλη στάθμευσης από τη χρήση του Σ.Ε.Σ.

1.4 Με την υπ’ αριθμ. [●]/20[●] Απόφασης Κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής και την από [●] Οικο-
νομική Προσφορά του δικαιούχου οριστικοποιήθηκε το τελικό ποσοστό επι των εσόδων που θα εισπράτει
ο δικαούχος ανα δίμηνο, καθως το τελικό μέγιστο ποσο που μπορει να εισπράξει συνολικά στην επταετία. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ήδη με την παρούσα ο Οφειλέτης και ο Δικαιούχος συμφωνούν και συναποδέχονται να ορισθεί ο Μεσεγ-
γυούχος χειριστής και Μεσεγγυούχος του escrow account και χορηγούν σε αυτόν την ανέκκλητη εντολή και
εξουσιοδότηση να προβεί στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν ειδικότερα στη Σύμβαση αυτή. 

Προς εξυπηρέτηση της παραπάνω συμφωνίας, ο Οφειλέτης και ο Δικαιούχος συμφωνούν ότι το ποσό των
εισπραττόμετων τελών στάθμευσης από τη χρήση του Σ.Ε.Σ. θα κατατίθεται σε Ειδικό Καταπιστευτικό (Δε-
σμευμένο) Λογαριασμό (escrow account) του Μεσεγγυούχου, το οποίο θα αποδεσμεύεται και θα εκταμιεύ-
εται προς τον Ανάδοχο και στον Δήμο, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της πα-
ρούσας.

Για τον σκοπό αυτό ο Δικαιούχος και ο Δήμος συστήνει τον υπ’ αριθ. [●] Ειδικό Καταπιστευτικό (Δεσμευ-
μένο) Λογαριασμό (εφεξής καλούμενο «Λογαριασμός») στον Μεσεγγυούχο, στον οποίο θα κατατίθενται τα
τέλη στάθμευσης από τη χρήση του Σ.Ε.Σ.

ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ο Οφειλέτης και ο Δικαιούχος παρέχουν ήδη με την παρούσα τις ειδικές ακόλουθες εντολές και εξουσιοδο-
τήσεις προς τον Μεσεγγυούχο για την κίνηση του λογαριασμού, σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικούς
όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες συμφωνούνται ως ανέκκλητες λόγω της φύσεως και του σκοπού τους:

 Δεδομένου ότι οι αμοιβές του Δικαιούχου, είναι σε διμηνιαία βάση, ο Δικαιούχος υποχρεούται να
υποβάλει προς το Μεσεγγυούχο πιστοποιητικό «Βεβαίωση Διμηνιαίας Αμοιβής συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ», που θα συντάσσεται και θα υπογράφεται από την ΑναθέτουσαΑρχή του Οφει-
λέτη, άλλως, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί τέτοια βεβαίωση εντός της προβλεπομένης στο
άρθρο 29 της Σ.Π.Υ προθεσμίας, αντίγραφο ή του εγκεκριμένου (αυτοδίκαια) λογαριασμού που
συνιστά από μόνος του νόμιμο τίτλο πληρωμής του Αναδόχου..
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 Με την προσκόμιση της Βεβαίωσης Διμηνιαίας Πληρωμής ή του εγκεκριμένου (αυτοδίκαια) λογαρια-
σμού, ο Μεσεγγυούχους υποχρεούται εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών να αποδεσμεύει το αντίστοιχο
ποσό από τον escrow account στον τελικό λογαριασμό του δικαιούχου και σε περίπτωση υπαίτιας καθυ-
στέρησης θα είναι υπόχρεος ανόρθωσης κάθε ζημίας που υφίσταται ο Δικαιούχος. Το υπόλοιπο ποσό
του  escrow account μέτα την πληρωμή του Δικαιούχου αποδεσμεύεται στον τελικό λογαριασμό του
οφειλέτη 

 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν επαρκεί το ποσό που διατίθεται στον escrow account για
κάλυψη της συνολική αμοιβής διμήνου, τότε ο μεσεγγυούχος εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των 5
εργάσιμων ημερών αποδεσμεύει το διαθέσιμο υπόλοιπο του escrow account και γνωστοποιεί, εντός της
ίδιας προθεσμίας,στην Αναθέτουσα Αρχή το  ακριβές ποσό που αποδέσμευσε, και το χρηματικό ποσό
που υπολείπεται για την πλήρη κάλυψη του ποσού διμηνιαίας αμοιβής (βάση του πιστοποιητικού ή του
εγκεκριμένου (αυτοδίκαια) λογαριασμού). Ο Δήμος υποχρεούται να  συμπληρώνει το υπόλοιπο εντός
μηνός δια του τακτικού του προϋπολογισμού ή δια κάθε άλλου εσόδου του.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ

4.1 Το παρόν συμφωνητικό εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής του και διαρκεί καθόλη τη διάρκεια
της Κύριας Σύμβασης Έργου, καταλαμβάνοντας τυχόν παρατάσεις,  επεκτάσεις,  επαναλήψεις ή συμπλη-
ρώσεις της, έως της τελικής ολοκληρώσεώς της και της εκκαθαρίσεως των σχετικών λογαριασμών μεταξύ
Οφειλέτη και Δικαιούχου.

4.2 Ή αμοιβή του Μεσεγγυούχου για την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των εντολών που του χο-
ρηγούνται ορίζεται στο ποσό των [●] για κάθε συναλλαγή και θα βαρύνει τον Δικαιούχο.

4.3 Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν έξοδα ηλεκτρονικής μεταφοράς ποσών σε λογαριασμούς των Καταθετών
βαρύνουν τον Δικαιούχο και τον Οφειλέτη αντίστοιχα.

4.4. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου, όπως ορίστηκε παραπάνω, το παρόν συμφωνητικό λύε-
ται αυτοδικαίως και το τυχόν υπολειπόμενο δεσμευμένο προϊόν θα αποδεσμεύεται και θα αποδίδεται από
το Μεσεγγυούχο στον Οφειλέτη εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών με μεταφορά στον υπ’ αριθμ.  GR[●]
τραπεζικό λογαριασμό αυτού, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν ειδικής προς τούτο εντολής
του Οφειλέτη που θα χορηγείται προς το Μεσεγγυούχο.

ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Ο Μεσεγγυούχος δεν θα δύναται να εκτελέσει οποιεσδήποτε οδηγίες ή εντολές από τον Οφειλέτη πλην
αυτών που περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

5.2 Όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις και κάθε τροποποίησή τους θα γίνει απο-
κλειστικά εγγράφως. Κάθε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται παρέχει δικαίωμα
αποζημίωσης του θιγόμενου μέρους έναντι του υπαιτίου, η δε μη ενάσκηση τυχόν δικαιωμάτων αποζημίω-
σης επί μακρού χρόνου δεν συνιστά παραίτηση εξ αυτών. Τα μέρη συμφωνούν και εγγυώνται ότι θα τηρή-
σουν τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την Σύμβαση αυτή καθ’ όλη τη διάρκειά της.
Πάντως συμφωνείται ρητά, ότι σε περίπτωση που αυτή καταγγελθεί από οιοδήποτε μέρος οι όροι της θα
εξακολουθούν να ισχύουν έως της εκδόσεως αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως αναγνωρίσεως ή μη της
βασιμότητος του λόγου καταγγελίας. Τυχόν καταγγελία δύναται να γίνει μόνο για σπουδαίο λόγο. 

5.3 Ή παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι αποκλειστική αρμο-
διότητα για κάθε διαφορά από το παρόν έχουν τα Δικαστήρια Αθηνών.

5.4 Για κάθε άλλο ζήτημα που δεν προβλέπει η παρούσα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Σ.Π.Υ

Ή παρούσα συντάσσεται  σε [●]  ([●])  αντίτυπα και,  αφού αναγνώσθηκε  και βεβαιώθηκε,  υπογράφεται,
όπως ακολουθεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΉ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
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