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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
Σε κανένα σημείο του διαγωνισμού δεν γίνεται αναφορά για την περίπτωση ελλιπής 
αστυνόμευσης από την πλευρά της δημοτικής αστυνομίας που θα έχει ως αποτέλεσμα την 
εξασθένιση του μέτρου ελεγχόμενης στάθμευσης και την σταδιακή έλλειψη πληρωμών από 
τους επισκέπτες. Στην περίπτωση αυτή δεν θα υπάρχει απολύτως καμία διασφάλιση 
αποπληρωμής της επένδυσης που θα έχει κάνει ο ανάδοχος του έργου. Για το λόγο αυτό 
ζητείται να διευκρινιστεί από την αναθέτουσα αρχή τι προβλέπεται στην παραπάνω 
περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε αντίστοιχους άλλους διαγωνισμούς (σε ελληνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο) υπάρχει ρήτρα ανά θέση στάθμευσης η οποία αποδίδεται στον ανάδοχο 
στην ανωτέρα περίπτωση. Η ρήτρα αυτή (που ονομάζεται ελάχιστο εγγυημένο έσοδο) είναι 
της τάξης 20-30 ευρώ ανά θέση ανά μήνα και αφορά μόνο τις θέσεις επισκεπτών.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.6 της Διακήρυξης. 
Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο.   
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
Στην παράγραφο 1.4.3.1 Πληρωμή των Τελών Στάθμευσης μέσω Τηλεφώνου αναφέρεται η 
δυνατότητα του Διαχειριστή να εγκαταστήσει η να χρησιμοποιήσει μηχανήματα πώλησης 
κωδικών ανανέωσης τηλεφωνικού χρόνου σε ηλεκτρονική μορφή, σε περίπτερα ή άλλους 
μεταπωλητές. Παρακαλείσθε όπως διευκρινίσετε αν αυτή τη απαίτηση είναι υποχρεωτική και 
αν ναι με ποιον τρόπο έχει διασφαλίσει η Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή των μηχανημάτων 
από τους μεταπωλητές.  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 
Όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης, η εγκατάσταση ή η χρήση 
μηχανημάτων πώλησης κωδικών ανανέωσης τηλεφωνικού χρόνου σε 
ηλεκτρονική μορφή σε περίπτωση ή άλλους μεταπωλητές είναι δυνητική και όχι 
υποχρεωτική.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
Στην παράγραφο 1.4.3.1 Πληρωμή των Τελών Στάθμευσης μέσω Τηλεφώνου αναφέρεται 
«Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει μετά από σχετική απαίτηση του Δήμου να προσαρμόσει ανάλογα 
το σύστημα του, πριν από την έναρξη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες 
που θα προκύψουν κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία, χωρίς να εγείρει καμία απαίτηση για 
πρόσθετη οικονομική αποζημίωση». Η συγκεκριμένη διατύπωση αφήνει τεράστια κενά ως 
προς το χρόνο και τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής που θα πρέπει να καλυφθούν. Με 
δεδομένη την έλλειψη πινάκων συμμόρφωσης που θα περιέγραφε τις απαιτήσεις του 
λογισμικού παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιες λειτουργικότητες θα κληθεί να βελτιώσει ο 
Ανάδοχος.  

 
 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί ένα σύστημα που να λειτουργεί ανάλογα με τις 
ανάγκες του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται λεπτομερώς 
στη Διακήρυξη. Οι όποιες βελτιώσεις ούτως ή άλλως θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν πριν από την έναρξη του συστήματος. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
Στην παράγραφο 1.4.3.1 Πληρωμή των Τελών Στάθμευσης μέσω Τηλεφώνου παρακαλώ όπως 
διευκρινίσετε τον εκτιμώμενο αριθμό καρτών προαγοράς χρόνου στάθμευσης που καλείται να 
παραδίδει μηνιαίως ο Διαχειριστής στους μεταπωλητές.  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 
Ο εκτιμώμενος αριθμός καρτών προαγοράς χρόνου στάθμευσης πρέπει να 
εκτιμηθεί από τον Διαχειριστή, ούτως ώστε να μην παρατηρείται έλλειψη στους 
τριτοπωλητές. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
Στην παράγραφο 1.4.3.2 Πληρωμή μέσω συσκευών αυτόματης πληρωμής τελών στάθμευσης 
προτείνεται ως τρόπος πληρωμής στα παρκόμετρα – PAY & DISPLAY είτα τα κέρματα είτε τα 
χαρτονομίσματα. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν η απαίτηση για τη χρήση των 
χαρτονομισμάτων είναι υποχρεωτική. Προτείνεται να είναι υποχρεωτική η χρήση των 
κερμάτων μόνο όπως συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης. Η 
επιλογή των χαρτονομισμάτων αυξάνει τρομακτικά την επικινδυνότητα για βανδαλισμούς μιας 
και η ημερήσια κατάθεση χαρτονομισμάτων από τους επισκέπτες θα οδηγεί σε υψηλά επίπεδα 
το ταμείο του παρκομέτρου με μεγάλο κίνδυνο κλοπής ή καταστροφής του παρκομέτρου.  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 
Η παροχή της δυνατότητας στους χρήστες για πληρωμή και με χαρτονομίσματα 
δεν έχει τεθεί επί ποινή αποκλεισμού. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
Στην παράγραφο 1.4.6 Αστυνόμευση και Διαχείριση Κλήσεων αναφέρεται η δυνατότητα 
«…εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος διαπίστωσης της συχνότητας των ελέγχων». 
Στην περίπτωση αυτή παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν είναι επιλέξιμη η λύση της χρήσης 
GPS στους δημοτικούς αστυνόμους.  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 
Δεν αναφέρεται πουθενά στην διακήρυξη η λήψη της χρήσης GPS στους 
δημοτικούς αστυνομικούς. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7 
Στην παράγραφο 1.5 Πληροφόρηση και Ενημέρωση παρακαλώ όπως προσδιορίσετε την 
απαίτηση σε αριθμό (εκτιμώμενο) πινακίδων καθοδήγησης προς σημεία πώλησης καρτών 
στάθμευσης και σε αριθμό πληροφοριακών πινακίδων που θα τοποθετηθούν σε κομβικά 
σημεία και στις βασικές εισόδους της περιοχής όπου θα εφαρμόζεται το σύστημα της 
ελεγχόμενης στάθμευσης.  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 
Η εκτίμηση του αριθμού πινακίδων καθοδήγησης προς σημεία πώλησης καρτών 
στάθμευσης πρέπει να γίνει από το Διαχειριστή. 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 8 
Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τον αριθμό των χρηστών που θα παρακολουθούν - εποπτεύουν 
το σύστημα στο κέντρο ελέγχου προκειμένου να καταστεί δυνατή η προμήθεια των Η/Υ που 
ζητούνται.  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 
Ο αριθμός των χρηστών που θα παρακολουθούν το σύστημα είναι τρία άτομα 
ανά βάρδια. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 9 
Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τι προβλέπεται για τον εξοπλισμό πεδίου (παρκόμετρα, PDA) 
αλλά και το λογισμικό μετά το πέρας των 60 μηνών.  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.5.17 της Διακήρυξης.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 10 
Στην σελίδα 17, παράγραφος 1.4.4 δεν αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός δεσμευόμενος θέσεων 
τις οποίες μπορεί να παραχωρήσει ο Δήμος. Σε περίπτωση που αυτός ο αριθμός είναι μη 
οριζόμενος τότε κινδυνεύει ο υπολογισμός των εσόδων από την σταδιακή μείωση των 
εκμεταλλευόμενων θέσεων. Προτείνεται να οριστεί ο μέγιστος αριθμός θέσεων που μπορεί να 
παραχωρεί ο Δήμος για επαγγελματικές ανάγκες. 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10 
Η αντιμετώπιση της μείωσης των θέσεων επισκεπτών προβλέπεται στην 
παράγραφο 1.4.9 Παρατήρηση: το άρθρο 1.4.9 ρυθμίσει την μείωση των 
αριθμών των θέσεων για τις αναφερόμενες σε αυτό περιπτώσεις, στις οποίες δεν 
περιλαμβάνεται η εκ μέρους του Δήμου δέσμευση θέσεων για επαγγελματικές 
ανάγκες. Εν πάσει περιπτώσει θα μπορούσε να τεθεί ότι ισχύουν τα οριζόμενα 
στην παρ. 1.4.9. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 11 
Στην σελίδα 18, παράγραφος 1.4.5 ζητείται  στην 2η παράγραφο για τους μόνιμους κατοίκους 
η έκδοση σήματος με γραμμωτό κώδικα (κατά προτίμηση δισδιάστατου) ή αλγοριθμικού 
κώδικα. Δε προσδιορίζεται σε κανένα σημείο η χρήση του κώδικα με δεδομένο ότι στο σήμα 
θα αναγράφονται ο αύξων αριθμός σήματος, ο κωδικός της ζώνης κατοίκου (π.χ. 1,2,5 κλπ), ο 
αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου-δικαιούχου και η ημερομηνία  λήξης της ισχύος του 
σήματος στοιχεί που αρκούν στον δημοτικό αστυνόμο για να επιβεβαιώσει την ισχύ του 
σήματος. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε την συγκεκριμένη απαίτηση. 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11 
Η ακριβής περιγραφή δεν προσδιορίζεται από την Διακήρυξη γιατί επαφίεται 
στην προτεινόμενη λύση του Διαχειριστή. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 12 
Στην σελίδα 18, παράγραφος 1.4.5 ζητείται η ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική 
υποβολή δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονική πύλης του Δήμου και την ηλεκτρονική 
έκδοση των σημάτων, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών και τον περιορισμό τους 
χρόνου και τους κόστους έκδοσης ή ανανέωσης των σημάτων μονίμων κατοίκων. Παρακαλώ 
όπως διευκρινίσετε αν απαιτείται διασύνδεση της εφαρμογής αυτής με το δημοτολόγιο του 
Δήμου (μηχανογραφικό σύστημα). Στην περίπτωση αυτή ποιος αναλαμβάνει αυτό το κόστος 
διασύνδεσης και πως διασφαλίζεται αυτή η διασύνδεση. 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12 
Δεν απαιτείται διασύνδεση της εφαρμογής με το δημοτολόγιο του Δήμου 
(μηχανογραφικό σύστημα). 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 13 
Στην σελίδα 20, παράγραφος 1.4.6 αναφέρεται ότι ο Διαχειριστής θα μπορεί μα εξετάζει τον 
αριθμό των κλήσεων που εκδόθηκαν από την Δημοτική Αστυνομία στους χώρους ελεγχόμενης 
στάθμευσης και στην περιοχή που γειτνιάζει και επηρεάζει την λειτουργία της ελεγχόμενης 
στάθμευσης, προκειμένου να τα αξιολογήσει σε σχέση κυρίως με το ύψος της διάθεσης ωρών 
στάθμευσης ανά περιοχή. Δεν αναφέρεται όμως κάτι σχετικό με την απόδοση κλήσεων στους 
παρανόμους σταθμεύοντες. Προτείνεται η προσθήκη ρήτρας ανά θέση στάθμευσης ως 
ελάχιστο ποσό απόδοσης προς τον Διαχειριστή. Σε αντίθετη περίπτωση η εξέταση του 
Διαχειριστή αναφορικά με το πόσες κλήσεις δεν αποδόθηκαν πρακτικά αποτελεί επιβεβαίωση 
μη ορθής λειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας. 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13 
Η Διακήρυξη δεν προβλέπει επιβολή ρήτρας.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 14 
Στην σελίδα 20, παράγραφος 1.4.6, παρακαλώ, όπως διευκρινίσετε αν ο συνολικός αριθμός 
φορητών συσκευών είναι 18 ή περισσότερες που θα απαιτηθούν για την λειτουργία του 
συστήματος. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14 
Η απαίτηση της Διακήρυξη στην συγκεκριμένη παράγραφο είναι σαφής. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 15 
Στην σελίδα 21, παράγραφος 1.4.6 αναφέρεται ότι ο Διαχειριστής θα μπορεί είτε με 
συστηματικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους να διαπιστώνει αν πράγματι ο έλεγχος γίνεται 
σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα ή μπορεί να εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα διαπίστωσης 
της συχνότητας των ελέγχων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν υπάρχουν συνέπειες σε 
περίπτωση απόδειξης από τον διαχειριστή της μη τήρησης των συστηματικών ελέγχων. 
Προτείνεται η ελάχιστη ρήτρα ανά θέση στάθμευσης ως αποζημίωση.  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15 
Δεν προβλέπεται ελάχιστη ρήτρα ανά θέση στάθμευσης ως αποζημίωση. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 16 
Στην σελίδα 23, παράγραφος 1.4.7 ζητείται διαγράμμιση ανά έξι μήνες. Σε περίπτωση που ο 
Διαχειριστής προσφέρει εγγύηση 3 ετών για την διαγράμμιση μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή η 
προσφορά του προσφέροντας πρακτικά 2 διαγραμμίσεις σε διάστημα πέντε (5) ετών. 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16 
Δεν πρόκειται περί απαίτησης επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς. Κατά το 
διαγωνισμό θα αξιολογηθούν οι προτάσεις στα πλαίσια των οριζομένων από τη 
Διακήρυξη κριτηρίων αξιολόγησης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 17 
Στην σελίδα 26, παράγραφος 1.6 η διακήρυξη αναφέρει «Η επιτροπή αυτή όπως και η 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα μπορούν να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή 
και να ενημερώνονται για την καθημερινή λειτουργία του συστήματος, έχοντας πρόσβαση και 
στα σχετικά αρχεία του Διαχειριστή». Για λόγους που σχετίζονται με την βέλτιστη απόδοση 



των επισκέψεων και της απόδοσης των επισκέψεων προτείνεται να υπάρχει συγκεκριμένο 
ωράριο ανά ημέρα στο οποίο θα μπορεί να επισκεφτεί η επιτροπή του Διαχειριστή. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17 
Η πρόταση δεν είναι δεκτική παροχής διευκρινίσεων. Ισχύουν τα αναφερόμενα 
στη διακήρυξη.   

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 18 
Στην σελίδα 26, παράγραφος 1.6 αναφέρονται οι τυχόν κυρώσεις που θα έχει ο Διαχειριστής 
από τη μη συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις τις επιτροπής αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη 
αναφορά για την πιθανή μη συμμόρφωση στις παρατηρήσεις της επιτροπής προς της 
υπηρεσίες του Δήμου. Προτείνεται η χρήση ρήτρας ανά θέση με ελάχιστη αμοιβή για τον 
Διαχειριστή προκειμένου να καθιστά ίση την αντιμετώπιση ανάμεσα στον Διαχειριστή και στον 
Δήμο  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18 
Δεν προβλέπεται ρήτρα ανά θέση, με ελάχιστη αμοιβή για το Διαχειριστή. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 19 
Στην σελίδα 64, άρθρα 2.4.5.2 και 2.4.5.3, αναφέρονται τα δικαιολογητικά που αφορούν στην 
χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητα του Υποψήφιου Διαχειριστή και στην Τεκμηρίωση 
Υποδομής, εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας του Υποψήφιου Διαχειριστή, τα οποία 
συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 2.4.5 Προσκόμιση Δικαιολογητικών ανά Κατηγορία 
Υποψήφιου Διαχειριστή κατά το στάδιο της Κατακύρωσης. Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί εάν 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άνω άρθρα θα πρέπει να υποβληθούν κατά το στάδιο 
της κατακύρωσης  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19 
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 2.4.5.2 και 2.4.5.3 θα 
υποβληθούν κατά το στάδιο της κατακύρωσης. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 20 
Σχετικά με τον υπολογισμό των εσόδων από πληρωμένη στάθμευση στις θέσεις ελεγχόμενης 
στάθμευσης, ο μελετητής έχει προβλέψει ότι κατά μέσο όρο οι πληρωμένες ώρες στάθμευσης 
ανά θέση ανά ημέρα θα είναι 7,5 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό πληρωμένων 
σταθμεύσεων είναι της τάξης του 67%. Σε αυτά τα επίπεδα πληρωμένων σταθμεύσεων τα 
έσοδα αναφέρεται ότι είναι 8 εκ. Ευρώ σε 5 χρόνια. 

Ταυτόχρονα, τα έξοδα του υποψήφιου αναδόχου που αναφέρονται στη μελέτη σας είναι της 
τάξης των 2,2 εκ. Ευρώ σε 5 χρόνια, ενώ θεωρείται ως μη αποδεκτή κάθε προσφορά με 
ποσοστό επί των εσόδων μικρότερο από 35%, δηλαδη μικρότερο από 2,8 εκ. ευρώ (στα 8 εκ. 
ευρώ έσοδα). Η πράξη, με βάση την εμπειρία μας από άλλους δήμους που η εταιρεία μας είναι 
διαχειρίστρια, έχει δείξει ότι το ποσοστό των πληρωμένων σταθμεύσεων είναι της τάξης του 
15% με 20%, με μέτρια έως ικανοποιητικά επίπεδα αστυνόμευσης. Με βάση τη δική μας 
εμπειρία τα έσοδα από τέλη στάθμευσης για την πενταετία στο δήμο Αμαρουσίου θα είναι της 
τάξης των 1,8 έως 2,4 εκ. Ευρώ και όχι 8 εκ. Ευρώ που αναφέρεται στη μελέτη. Τι εγγύηση 
δίνει ο δήμος Αμαρουσίου στον υποψήφιο ανάδοχο ότι θα επιτευχθούν τα ποσοστά και ποσά 
της μελέτης (που ο ίδιος ο Δήμος έχει αποδεχθεί και εγκρίνει); Τι θα γίνει σε περίπτωση μη 
επίτευξης των απαιτούμενων ποσοστών και ποσών ανεξαρτήτως επιπέδου αστυνόμευσης; Ο 
δήμος Αμαρουσίου είναι σε θέση να παρέχει εγγυημένη ελάχιστη αμοιβή για τον ανάδοχο 
(ύψους π.χ. ίσου με το 35% των 8 εκ. Ευρώ, όπως εξάλλου θεωρεί η διακήρυξη για τον 
καθορισμό της ελάχιστης προσφοράς); 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20 
Η διακήρυξη δεν προβλέπει παροχή ελάχιστης εγγυημένης αμοιβής για τον 
ανάδοχο. 

Ο δήμος δεν παρέχει εγγύηση στους διαγωνιζομένους ότι θα επιτευχθούν τα 
ποσοστά και ποσά και οι εν γένει παραδοχές της μελέτης, με βάση την οποία 
απλώς προσδιορίσθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων των υπηρεσιών που καλείται 
να υλοποιήσει ο Διαχειριστής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1.8 της Διακήρυξης. 
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη και αναλαμβάνουν 
εξολοκλήρου τον κίνδυνο της προσφοράς τους, χωρίς να θεωρούν ως εγγυημένες 
τις παραδοχές ή τα συμπεράσματα της μελέτης, αφού η Διακήρυξη ουδεμία 
σχετική εγγυητική ευθύνη του Δήμου προβλέπει. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 21 
Στην παράγραφο 1.1 αναφέρονται 3 διαφορετικοί τρόποι χρήσης του συστήματος (IVR, SMS, 
Pay & Display). Όμως, στην παράγραφο 1.4.3 αναφέρεται «Χρησιμοποιώντας κινητό 
τηλέφωνο επικοινωνώντας φωνητικά ή αποστέλλοντας SMS στο κέντρο διαχείρισης του 
συστήματος», ενώ γίνεται αναφορά και σε POS. Παρακαλούμε διευκρινίστε πόσοι και ποίοι 
τρόποι πληρωμής είναι υποχρεωτικοί; Απαιτείται SMS και IVR ή ένα από τα δύο; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 21 
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.1 το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να 
δέχεται και να διαχειρίζεται τόσο φωνητικές κλήσεις (IVR) όσο και sms. H 
παράγραφος 1.4.3 αναφέρεται στην επιλογή που έχει ο χρήστης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 22 
Στην παράγραφο 1.4.6 αναφέρεται ότι: «Έτσι κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος η 
κάθε θέση επισκεπτών θα ελέγχεται ανά 45', και ή κάθε θέση κατοίκων ανά 90' κατά τις ώρες 
λειτουργίας του συστήματος.». Σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της συχνότητας ελέγχου, θα 
υπάρχουν επιπτώσεις για το Δήμο; Πώς διασφαλίζετε τον υποψήφιο ανάδοχο; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22 
Η σχετική πρόβλεψη θα περιληφθεί και στη Σύμβαση και θα καταστεί 
συμβατική υποχρέωση του Δήμου. Δεν προβλέπεται από τη Διακήρυξη άλλου 
είδους διασφάλιση του αναδόχου. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 23 
Στην παράγραφο 1.4.7 αναφέρεται ότι: «Οι διαγραμμίσεις θα ανανεώνονται από το 
Διαχειριστή ανά εξάμηνο και θα αποκαθίστανται σε περίπτωση που θα σβηστούν λόγω έργων 
ή άλλων αιτιών, εντός πέντε εργασίμων ημερών από το Διαχειριστή.» Μπορεί ο υποψήφιος 
ανάδοχος να προτείνει τη χρήση υλικών που δεν χρειάζονται ανανέωση ανά εξάμηνο; Εάν δεν 
έχουν σβηστεί θα υπάρχει η υποχρέωση της ανανέωσης; Επίσης, σε περίπτωση 
πραγματοποίησης έργων από εργολάβους, ο εκάστοτε εργολάβος έχει την ευθύνη 
επαναφοράς του οδοστρώματος στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή με τη διαγράμμιση. 
Αυτό δεν θα τηρείται; Αν όχι, τότε μέχρι ποιο ποσοστό των θέσεων έχει την υποχρέωση ο 
υποψήφιος ανάδοχος να αποκαταστήσει τη διαγράμμιση; 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 23 
Όπως επισημάνθηκε στην απάντηση επί σχετικής ερωτήσεως της εταιρείας 
DotSoft, η απαίτηση της ανά εξάμηνο αποκατάστασης των διαγραμμίσεων δεν 
έχει τεθεί επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς και συνεπώς οι όποιες προτάσεις 



μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση υλικών που δεν χρειάζονται ανανέωση ανά 
εξάμηνο  και θα αξιολογηθούν στα πλαίσια των οριζομένων από τη Διακήρυξη 
κριτηρίων αξιολόγησης. Είναι κατανοητό ότι με την τοιαύτη απαίτηση ο Δήμος 
επιδιώκει την ύπαρξη διαγραμμίσεων συνεχώς προς ευόδωση των σκοπών της 
δημοπρατούμενης σύμβασης. Η αποκατάσταση των διαγραμμίσεων αποτελεί 
κατά τη Διακήρυξη υποχρέωση του Διαχειριστή. Δεν προβλέπεται ποσοστό 
θέσεων μέχρι του οποίου ο Διαχειριστής καλείται να αποκαταστήσει τη 
διαγράμμιση, αφού η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις θέσεις στην περιοχή 
εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 24 
Δεν αναφέρονται πουθενά τεχνικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες IVR και SMS. Π.χ. τι 
τύπου αριθμοδότηση (4ψηφιο, 5ψήφιο, 10ψήφιο, 801, κλπ) απαιτείται για την αποστολή SMS 
από τους οδηγούς ή την κλήση του IVR; Στην υπηρεσία SMS επιτρέπεται η χρήση 
προθέματος και η συνύπαρξή της σε short code που υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες; Στην 
υπηρεσία IVR επιτρέπεται η συνύπαρξη με άλλες υπηρεσίες; Επιτρέπεται η αποστολή SMS ή η 
πραγματοποίηση κλήσεων σε αριθμούς εκτός Ελλάδος; Όπως καταλαβαίνετε το κόστος του 
υποψήφιου ανάδοχου, ειδικά σε τέτοιου είδους υπηρεσίες, μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα 
με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Παρακαλούμε δώστε αναλυτικές προδιαγραφές. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 24 
Ο υποψήφιος διαχειριστής θα προσφέρει την τεχνική λύση που θεωρεί την 
καλύτερη και η οποία θα αξιολογηθεί κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, στο 
πλαίσιο των προβλεπομένων στη Διακήρυξη κριτηρίων αξιολόγησης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 25 
Στην παράγραφο 2.3.7 «Νόμισμα Προσφοράς», σελ. 44 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Οι 
τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε τύπο υπηρεσίας θα εκφράζονται σε 
ευρώ με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων». Εφόσον, στην οικονομική προσφορά των 
υποψηφίων διαχειριστών η αμοιβή θα πρέπει να αναφέρεται ως ποσοστό επί των εισπράξεων 
και όχι ως απόλυτη τιμή, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε για ποια είδη υπηρεσιών θα 
πρέπει να αναφερθούν οι τιμές σε ευρώ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 25 
Η παράγραφος του άρθρου 2.3.7 τέθηκε έχοντας υπόψιν το άρθρο  2 παρ. 2 περ. η 
του ισχύοντος Κανονισμού Προμηθειών (π.δ 118/2007). Ωστόσο είναι σαφές ότι 
το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς καθορίζεται στο άρθρο 2.3.4.2 της 
Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η αμοιβή του Υποψήφιου Διαχειριστή θα 
εκφράζεται ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των θέσεων 
στάθμευσης των επισκεπτών και των μικτών θέσεων για τις οποίες θα 
πληρώνονται τέλη στάθμευσης.   
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 26 
Στην παράγραφο 2.5.4 «Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης», σελ. 71 της διακήρυξης αναφέρεται 
ότι «Η διάρκεια υλοποίησης του συνόλου του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα εξήντα 
(60) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με την υποχρέωση του 
Διαχειριστή  να παρέχει στη συνέχεια δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης κατά την περίοδο 
εγγύησης καλής λειτουργίας». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποιος είναι ο ελάχιστος 
απαιτούμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας μετά την πάροδο των εξήντα (60) μηνών. 
 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ 26 
Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος καλής λειτουργίας είναι έξι (6) μήνες μετά τον 
συνολικό συμβατικό χρόνο του έργου, χρόνος κατά τον οποίο θα επιστραφεί η 
εγγύηση καλής λειτουργίας όπως προβλέπετε στην παράγραφο 2.5.3.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 27 
Στην παράγραφο 1.5 «Πληροφόρηση και Ενημέρωση», σελ. 25 της διακήρυξης αναφέρεται 
ότι «Ο Διαχειριστής θα υποχρεούται να δαπανήσει για την πλήρη και αναλυτική πληροφόρηση 
και ενημέρωση του κοινού, κατ' ελάχιστο, το ποσό των 30.000,00€ και στη συνέχεια και για 
όλη την περίοδο της σύμβασης, το 0,5% επί των συνολικών ακαθαρίστων εισπράξεων από τα 
τέλη στάθμευσης των επισκεπτών». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν εκτός από την 
διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού, ο Διαχειριστής μπορεί να εγκαταστήσει και 
ηλεκτρονικές ενημερωτικές πινακίδες οι οποίες θα πληροφορούν τους πολίτες για τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήματος και τις περιοχές εφαρμογής του. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 27 
Οι προτεινόμενες πινακίδες πρέπει να περιγραφούν στην προσφορά του 
Διαχειριστή για να αξιολογηθούν. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 28 
Στην παράγραφο 1.4.3 «Τρόποι πληρωμής των Τελών Στάθμευσης», σελ. 13 της διακήρυξης 
αναφέρεται ότι η πληρωμή του τέλους στάθμευσης θα μπορεί να γίνεται και 
«χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα πληρωμής (POS) που θα είναι εγκατεστημένα σε 
περίπτερα ή άλλους τριτοπωλητές». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν η προμήθεια 
αυτών των συσκευών αποτελεί υποχρέωση του Διαχειριστή καθώς και την απαιτούμενη 
ποσότητα συσκευών. Επίσης, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν η εύρεση και επιλογή 
τριτοπωλητών και περιπτέρων αποτελεί υποχρέωση του Διαχειριστή ή του Δήμου. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 28 
Όπως προκύπτει από το άρθρο 1.4.3.2 τελευταία παράγραφος της Διακήρυξης, η 
εγκατάσταση ειδικών μηχανημάτων «POS» είναι δυνητική (αναφέρεται ότι ο 
Διαχειριστής «μπορεί να εγκαταστήσει» ειδικά μηχανήματα).  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 29 
Στην παράγραφο 1.4.3.2 «Πληρωμή μέσω συσκευών αυτόματης πληρωμής τελών 
στάθμευσης», σελ. 16 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Από τα παρκόμετρα, οι επισκέπτες θα 
έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν χρόνο στάθμευσης σύμφωνα με καθορισμένο τιμολόγιο, 
καταχωρώντας με τη βοήθεια διαδραστικού μενού στην οθόνη του μηχανήματος, την ακριβή 
διάρκεια στάθμευσης του οχήματος τους, εισάγοντας την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης». 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν με τον όρο «διαδραστικό μενού» εννοείτε ότι το 
παρκόμετρο θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει οθόνη αφής ή αν είναι αποδεκτή η προσφορά 
παρκομέτρου στο οποίο η πρόσβαση στο μενού γίνεται μέσω πλήκτρων. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 29 
Δεν έχει τεθεί η υπόψη απαίτηση ως επί ποινή αποκλεισμού απαίτηση.  Συνεπώς 
είναι αποδεκτή προσφορά παρκομέτρων στα οποία η πρόσβαση στο μένού 
γίνεται μέσω πλήκτρων. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του συστήματος θα 
αξιολογηθούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1.4.3.2. 
 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 30 
Στην παράγραφο 1.4.3.2 «Πληρωμή μέσω συσκευών αυτόματης πληρωμής τελών 
στάθμευσης», σελ. 16 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Οι επισκέπτες που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν τον ανωτέρω τρόπο πληρωμής, θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, 
είτε με κέρματα και χαρτονομίσματα, είτε μέσω της πιστωτικής τους κάρτας». Παρακαλούμε 
να μας διευκρινίσετε αν η απαίτηση της Διακήρυξης για πληρωμή με χαρτονομίσματα είναι επί 
ποινής αποκλεισμού. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 30 
Η συγκεκριμένη απαίτηση δεν έχει τεθεί στη Διακήρυξη επί ποινή αποκλεισμού.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 31 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν τα προσφερόμενα παρκόμετρα είναι υποχρεωτικό να 
έχουν τη δυνατότητα επιστροφής ρέστων στους χρήστες τους. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 31 
Δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν τη δυνατότητα επιστροφής υπολοίπου χρημάτων 
στους χρήστες τους, αλλά η παροχή της δυνατότητας αυτής, ως ένα 
χαρακτηριστικό του προτεινόμενου συστήματος, προδήλως θα ληφθεί υπόψη 
κατά την αξιολόγηση. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 32 
Στην παράγραφο 1.4.3.2 «Πληρωμή μέσω συσκευών αυτόματης πληρωμής τελών 
στάθμευσης», σελ. 17 της διακήρυξης αναφέρεται για τα παρκόμετρα ότι «Σε περίπτωση 
βανδαλισμού, το κόστος αντικατάστασης επιβαρύνει κατά το ήμισυ τον Δήμο και το 
Διαχειριστή». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε με ποιον τρόπο αποδεικνύεται το συνολικό 
κόστος του βανδαλισμού και τι ισχύει σε περίπτωση που κάποιο παρκόμετρο αφαιρεθεί 
εντελώς από τη θέση του και κλαπεί. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 32 
Ο Διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλει τα τιμολόγια του κατασκευαστή του 
παρκόμετρου με το αναλυτικό κόστος αντικατάστασης. Σε περίπτωση που το 
παρκόμετρο αφαιρεθεί εντελώς, ισχύει η παράγραφος για το συνολικό κόστος 
του παρκόμετρου. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 33 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν τα PDA των Δημοτικών Αστυνομικών πρέπει 
υποχρεωτικά να διαθέτουν barcode reader ώστε να διαβάζουν αυτόματα τον barcode κωδικό 
του σήματος των μόνιμων κατοίκων. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 33 
Τα  PDA των Δημοτικών Αστυνομικών δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν barcode 
αλλά πληκτρολόγιο, ούτως ώστε να πληκτρολογείται για έλεγχο ο αριθμός 
κυκλοφορίας του οχήματος.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 34 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, ο Διαχειριστής θα 
πρέπει να έχει πρόσβαση στους χώρους εγκατάστασης του λογισμικού και του υπολογιστικού 
εξοπλισμού όλο το 24ωρο. Δεδομένου ότι στην παράγραφο 2.5.7 «Τόπος Εκτέλεσης Έργου», 
σελ. 73 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Ο Διαχειριστής θα πρέπει να εγκαταστήσει και να 
παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου λογισμικού, σε χώρους της 



Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίοι θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι» παρακαλούμε να μας 
διευκρινίσετε εάν η εγκατάσταση στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι υποχρεωτική ή 
αν ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και το λογισμικό σε 
πιστοποιημένο data center στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση στους χώρους 
της Αναθέτουσας Αρχής είναι υποχρεωτική παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε με ποιον τρόπο 
θα εξασφαλιστεί η 24ωρη πρόσβαση του προσωπικού του Διαχειριστή στους χώρους του 
Δήμου. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 34 
Είναι προφανής η παράδοση του συνόλου του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή η 
οποία δεν έχει πρόσβαση σε πιστοποιημένα data center στην Ελλάδα.  
Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Δήμου γίνεται σε συνεννόηση με το αρμόδιο 
προσωπικό τις ώρες που παρευρίσκεται εκεί. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 35 
Στην παράγραφο 2.5.12 «Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής», σελ. 77 της διακήρυξης 
αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τις ανάγκες του Έργου, η Αναθέτουσα 
Αρχή, μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, θα διαθέσει σε ορισμένα μέλη της ομάδας 
Έργου του Διαχειριστή  τους αναγκαίους χώρους που θα εργάζονται κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του Έργου, καθώς και τον απαραίτητο για τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου 
στοιχειώδη εξοπλισμό γραφείου». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν το προσωπικό του 
Διαχειριστή που θα ασχολείται με την παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας του 
συστήματος είναι υποχρεωμένο να στεγάζεται στους χώρους του Δήμου. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 35 
Δεν είναι υποχρεωτική η στέγαση του προσωπικού του διαχειριστή στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου. Μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο από τον σχεδιασμό 
του συστήματος του Διαχειριστή και για το ελάχιστο δυνατόν. Ο Διαχειριστής 
είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της παροχής των υπηρεσιών του με τέτοιο 
τρόπο που να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 36 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν για τη συλλογή των χρημάτων από τα παρκόμετρα θα 
είναι υπεύθυνος ο Διαχειριστής ή ο Δήμος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 36 
Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των χρημάτων από τα 
παρκόμετρα. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 37 
Στην παράγραφο 2.5.6 «Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις», σελ. 72 της διακήρυξης αναφέρεται 
ότι «...ο Διαχειριστής θα υπόκειται σε πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης ή μη 
ικανοποιητικής λειτουργίας του συστήματος ποσοστού 0,2% επί του Συμβατικού Τιμήματος, 
χωρίς ΦΠΑ». Δεδομένου ότι το συμβατικό τίμημα θα είναι ποσοστό επί των εσόδων, 
παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε επί ποιου ποσού θα υπολογιστεί η ρήτρα.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 37 
Ενόψει της ιδιαιτερότητας της σύμβασης το πρόστιμο – ποινική ρήτρα θα 
υπολογίζεται επί του συνολικού προϋπολογισμού εσόδων των υπηρεσιών που θα 
υλοποιήσει ο Διαχειριστής του παρόντος διαγωνισμού και ορίζεται στο άρθρο 1.8 
της Διακήρυξης.   



ΕΡΩΤΗΣΗ 38 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα δικαιολογητικά που θα πρέπει σε περίπτωση 
κατακύρωσης να προσκομίσουν οι Ενώσεις Εταιρειών, καθώς κατά την απαρίθμηση των 
δικαιολογητικών κατάστασης υποψήφιου Διαχειριστή της παραγράφου 2.4.5.1 (σελ. 54-64 
της Διακήρυξης) δεν αναφέρονται. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 38 
Κάθε μέλος των Ενώσεων Εταιρειών θα υποβάλλει τα δικαιολογητικά που το 
αφορούν (λ.χ ελληνική εταιρεία μέλος Ενώσεως ή Κοινοπραξίας θα υποβάλλει τα 
δικαιολογητικά που αφορούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα). Θα υποβληθούν 
δηλαδή για όλα τα μέλη της Ενώσεως ή της Κοινοπραξίας τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στη Διακήρυξη, ανάλογα εάν πρόκειται για Έλληνες Πολίτες ή 
Αλλοδαπούς Πολίτες - φυσικά πρόσωπα για ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα κόκ  

 

 


