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ΜΕΛΕΣΗ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

«Προμόθεια και εγκατϊςταςη ολοκληρωμϋνου 

ςυςτόματοσ ηλεκτρονικόσ διαχεύριςησ χώρου 

ςτϊθμευςησ ςτη Δημοτικό αγορϊ Καβϊλασ» 

 

 

Αναθϋτουςα Αρχό: ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΚΑΒΑΛΑ 

Προώπολογιςμόσ: 74.400,00 (€) ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24% 

 

Διαδικαςύα Ανϊθεςησ: υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ  

με κριτόριο την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ απόψεωσ 

προςφορϊ βϊςει τιμόσ 

 

 

 

2018 
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ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 

 

Η παρούςα μελϋτη αφορϊ ςτην προμόθεια εξοπλιςμού ςυςτόματοσ 

αυτοματοποιημϋνησ ςτϊθμευςησ, ςτην εγκατϊςταςη και υλοπούηςη ενόσ πλόρουσ 

και ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ ελϋγχου και διαχεύριςησ χώρου ςτϊθμευςησ 

ςυνολικόσ χωρητικότητασ 304 θϋςεων, ςτη Δημοτικό Αγορϊ Καβϊλασ.  

Η Δημωφϋλεια Καβϊλασ ϋχει θϋςει ωσ ςτόχο την αναβϊθμιςη των χώρων 

ςτϊθμευςησ για την εύρυθμη λειτουργύα του χώρου. Σο παρόν ϋργο ϋχει ωσ ςτόχο 

την αντικατϊςταςη του παλαιού ηλεκτρονικού ςυςτόματοσ διαχεύριςησ των χώρων 

ςτϊθμευςησ (το οπούο υπολειτουργεύ), με ϋνα νϋο ςύγχρονο ςύςτημα διαχεύριςησ 

χώρων ςτϊθμευςησ, που θα εξυπηρετεύ τουσ πολύτεσ και θα δύνει την δυνατότητα 

μιασ πιο αποτελεςματικόσ διαχεύριςησ του ςταθμού από τη Δημωφϋλεια Καβϊλασ.  

Ο ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ τησ ςχετικόσ δαπϊνησ ανϋρχεται ςτο ποςό των 

74.400,00 ευρώ (€) ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24% και θα καταλογιςτεύ ςε βϊροσ 

του Κ.Α. 15.02.00.00 «Εξοπλιςμόσ parking» του ψηφιςθϋντα προώπολογιςμού του 

ϋτουσ 2018 τησ Δημοτικόσ Κοινωφελούσ Επιχεύρηςησ Καβϊλασ.  

Σα προσ προμόθεια εύδη κατατϊςςονται ςτουσ ακόλουθουσ κωδικούσ του Κοινού 

Λεξιλογύου δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV) : 34926000-4 και ςυμπληρωματικού CPV 

48781000-6. 

 

Ο υντϊξασ 
 
 
 
 
 
 
 

υκούδησ Σιμολϋων 
Μηχ.  Μηχανικόσ Σ.Ε.               

Εγκρύθηκε 

Ο προώςτϊμενοσ του Σμόματοσ 
Μηχανολογικών 

Εγκαταςτϊςεων και 
Επαγγελματικών Αδειών 

 
 
 

υκούδησ Σιμολϋων 
Μηχ.  Μηχανικόσ Σ.Ε.               

Θεωρόθηκε 

O Δ/ντησ Σεχνικόσ 
Τπηρεςύασ 

 
 
 
 
 

Φαραλαμπύδησ Πρόδρομοσ 
Αρχιτ. Μηχανικόσ 

 

Διεύθυνςη Διοικητικόσ & 
Οικονομικόσ Τποςτόριξησ 

Αρ. μελϋτησ: 8/2018 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΩΡΟΤ 

ΣΑΘΜΕΤΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ : 74.400,00 ΕΤΡΩ 
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ 

 

Ο ελεγχόμενοσ χώροσ ςτϊθμευςησ αυτοκινότων (parking) τησ Δημοτικόσ 

Κοινωφελούσ Επιχεύρηςησ Καβϊλασ δημιουργόθηκε με ςκοπό την κϊλυψη των 

αυξημϋνων αναγκών τησ πόλησ ςε χώρουσ ςτϊθμευςησ και για την καλύτερη 

εξυπηρϋτηςη των επιςκεπτών ςτη Δημοτικό Αγορϊ και όχι μόνο.  

Ο ςταθμόσ αυτοκινότων αποτελεύται από τρεισ ορόφουσ από τουσ οπούουσ οι δύο 

εύναι ςκεπαςτού και ο ϋνασ εύναι υπαύθριοσ (ταρϊτςα) με την εξόσ χωρητικότητα: 

 ο πρώτοσ όροφοσ περιλαμβϊνει 97 θϋςεισ ςτϊθμευςησ, 

 ο δεύτεροσ όροφοσ περιλαμβϊνει επύςησ 97 θϋςεισ ςτϊθμευςησ, 

 ο τελευταύοσ όροφοσ περιλαμβϊνει 110 θϋςεισ ςτϊθμευςησ. 

Ο ελεγχόμενοσ χώροσ ςτϊθμευςησ τησ “Δημωφϋλεια” Καβϊλασ περιλαμβϊνει δύο (2) 

ειςόδουσ και δύο (2) εξόδουσ. Σο πρώτο ζευγϊρι ειςόδου – εξόδου από το χώρο 

ςτϊθμευςησ οδηγεύ ςτο χώρο ςτϊθμευςησ του ιςογεύου, που εύναι χώροσ ςτϊθμευςησ  

μόνο για μόνιμουσ πελϊτεσ. Σο δεύτερο ζευγϊρι ειςόδου και εξόδου οδηγεύ ςτο χώρο 

ςτϊθμευςησ του 2ου και 3ου επιπϋδου. το 2ο και 3ο επύπεδο μπορούν να ςταθμεύουν 

οι διαβατικού πελϊτεσ αλλϊ και οι μόνιμοι (μόνο ςτο 2ο επύπεδο), εϊν το 1ο επύπεδο 

εύναι όδη γεμϊτο.  

Σο ςύςτημα λοιπόν θα πρϋπει: 

 Να επιτρϋπει την ελεγχόμενη εύςοδο και ϋξοδο ςτουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ. 

 Να ελϋγχει την πληρότητα του χώρου ςτϊθμευςησ ςυνολικϊ. 

 Να ςυγκεντρώνει και να διαχειρύζεται ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα και πληροφορύεσ. 

 Να εκδύδει ηλεκτρονικϊ επαγωγικϊ ειςιτόρια τεχνολογύασ RFID (ChipCoin) για 

τουσ διαβατικούσ πελϊτεσ. 

Διεύθυνςη Διοικητικόσ & 
Οικονομικόσ Τποςτόριξησ 

Αρ. μελϋτησ: 8/2018 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΩΡΟΤ 

ΣΑΘΜΕΤΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ : 74.400,00 ΕΤΡΩ 



Σελίδα | 4  
 

 Να καθορύζει και να ειςπρϊττει αυτόματα τα τϋλη ςτϊθμευςησ από τα 

αντύςτοιχα ταμεύα ςύμφωνα με τον τιμοκατϊλογο χρεώςεων που θα οριςτεύ 

χωρύσ να μπορεύ ο χειριςτόσ του ταμεύου να επϋμβει ςτισ χρεώςεισ. 

 Να παρϋχει την δυνατότητα διαχεύριςησ του ταθμού από απομακρυςμϋνο 

ςημεύο (αλλαγό ρυθμύςεων, επύλυςη προβλημϊτων κ.λπ.). 

 Να μπορεύ να επεκτεύνεται απεριόριςτα με απευθεύασ προςθόκη και ςύνδεςη 

των επιθυμητών μονϊδων ειςόδου/εξόδου και αυτόματων ταμεύων, χωρύσ να 

απαιτεύται η αγορϊ πρόςθετου εξοπλιςμού ό αδειών λογιςμικού ςτο κεντρικό 

ςύςτημα.    

 Να ϋχει την δυνατότητα επϋκταςησ για την διαχεύριςη ϊλλων μελλοντικών 

χώρων ςτϊθμευςησ που τυχόν θα δημιουργηθούν από την Δημωφϋλεια  από ϋνα 

κεντρικό ςημεύο διαχεύριςησ. 

 Να ϋχει τη δυνατότητα εφαρμογόσ εκπτωτικόσ πολιτικόσ. 

 

Για την παροχό όλων των παραπϊνω υπηρεςιών, η εγκατϊςταςη θα πρϋπει να 

περιλαμβϊνει: 

1. Κεντρικό Η/Τ ελϋγχου του ςυςτόματοσ, ο οπούοσ θα εγκαταςταθεύ ςτο δωμϊτιο 

ελϋγχου (Control Room) του χώρου ςτϊθμευςησ, και από όπου θα ελϋγχονται οι 

λειτουργύεσ όλων των μονϊδων του ςυςτόματοσ. 

2. Xειροκύνητο ταμεύο για την πληρωμό του αντιτύμου ςτϊθμευςησ από τον Πελϊτη, 

το οπούο θα εγκαταςταθεύ ςτο δωμϊτιο ελϋγχου (Control Room) του χώρου 

ςτϊθμευςησ, από όπου και θα ελϋγχει και όλεσ τισ επιμϋρουσ μονϊδεσ του 

ςυςτόματοσ. Επιπλϋον, ςτο ςημεύο αυτό θα γύνεται και η καταγραφό όλων των 

κινόςεων ςτουσ ςταθμούσ (εύςοδοσ/ ϋξοδοσ οχημϊτων, πληρωμϋσ ςτα ταμεύα, 

κ.α.) καθώσ και η τόρηςη όλων των απαραύτητων λογιςτικών καταςτϊςεων.  

3. Μύα (1) μονϊδα ειςόδου μονύμων και διαβατικών πελατών, από την οπούα ο 

διαβατικόσ πελϊτησ θα παραλαμβϊνει το ειςιτόριό του κατϊ την εύςοδό του ςτον 

ταθμό, ενώ ο μόνιμοσ πελϊτησ θα δεύχνει την RFID κϊρτα μονύμου πελϊτη ςτον 

αντύςτοιχο αναγνώςτη. Η μονϊδα ειςόδου θα διαθϋτει επαγωγικό βρόγχο 

ανύχνευςησ οχημϊτων, μϋςω του οπούου διαπιςτώνεται η ύπαρξη οχόματοσ για 

να ενεργοποιηθεύ αυτόματα.    

4. Μύα (1) μονϊδα εξόδου μονύμων και διαβατικών πελατών που θα δϋχεται το 

ειςιτόριο από το διαβατικό πελϊτη και εφόςον ελϋγξει εϊν αυτό ϋχει πληρωθεύ, 

θα επιτρϋπει την ϋξοδο του οχόματοσ, ενώ ο μόνιμοσ πελϊτησ θα δεύχνει την RFID 

κϊρτα μονύμου πελϊτη ςτον αντύςτοιχο αναγνώςτη. Η μονϊδα εξόδου θα 

διαθϋτει επαγωγικό βρόγχο ανύχνευςησ οχημϊτων μϋςω του οπούου 

διαπιςτώνεται η ύπαρξη οχόματοσ για να ενεργοποιηθεύ αυτόματα.  

5. Μύα (1) μονϊδα ειςόδου μονύμων πελατών, ςτην οπούα ο μόνιμοσ πελϊτησ θα 

δεύχνει την RFID κϊρτα μονύμου πελϊτη ςτον αντύςτοιχο αναγνώςτη για να 

ανούξει η μπϊρα ειςόδου. Η μονϊδα θα διαθϋτει επαγωγικό βρόγχο ανύχνευςησ 
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οχημϊτων, μϋςω του οπούου διαπιςτώνεται η ύπαρξη οχόματοσ για να 

ενεργοποιηθεύ αυτόματα.  

6. Μύα (1) μονϊδα εξόδου μονύμων πελατών που θα επιτρϋπει την ϋξοδο του 

οχόματοσ αφού ο μόνιμοσ πελϊτησ δεύξει την RFID κϊρτα του ςτον αντύςτοιχο 

αναγνώςτη. Η μονϊδα εξόδου θα διαθϋτει επαγωγικό βρόγχο ανύχνευςησ 

οχημϊτων μϋςω του οπούου διαπιςτώνεται η ύπαρξη οχόματοσ για να 

ενεργοποιηθεύ αυτόματα.  

7. Σϋςςερισ (4) νϋεσ μπϊρεσ ειςόδου και εξόδου διαβατικών πελατών. Οι τϋςςερισ 

ςυνολικϊ μπϊρεσ  θα επιτρϋπουν την εύςοδο και την ϋξοδο αντύςτοιχα ςτα 

οχόματα. Οι μπϊρεσ θα ελϋγχονται και θα παύρνουν εντολϋσ από την αντύςτοιχη 

μονϊδα ειςόδου και εξόδου αντύςτοιχα. Κϊθε μπϊρα θα διαθϋτει επαγωγικό 

βρόγχο ανύχνευςησ οχημϊτων μϋςω του οπούου θα ελϋγχει την ύπαρξη οχόματοσ 

ϋτςι ώςτε να μην κατϋλθει όςο αυτό βρύςκεται κϊτω από την μπϊρα.  

8. ύςτημα αυτόματησ αναγνώριςησ των Πινακύδων των οχημϊτων με κϊμερα 

καταγραφόσ Πινακύδων (ςτην εύςοδο ςτον χώρο ςτϊθμευςησ των διαβατικών). 

Σο ςύςτημα πϋραν τησ κϊμερασ, θα αποτελεύται και από την μονϊδα 

επεξεργαςύασ και καταγραφόσ τησ πινακύδασ των οχημϊτων, η οπούα θα 

βρύςκεται εγκατεςτημϋνη ςτο Control Room. 

9. Ηλεκτρονικό Πινακύδα όμανςησ Πληρότητασ του Παρκινγκ, η οπούα θα 

τοποθετηθεύ ςε κατϊλληλο χώρο ϋξω από τισ ειςόδουσ του ςταθμού και η οπούα 

θα ενημερώνει ςε πραγματικό χρόνο (real time) τουσ διαβατικούσ πελϊτεσ αν 

υπϊρχουν κενϋσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ και πόςεσ θϋςεισ ό αν ο ςταθμόσ εύναι 

πλόρησ. την περύπτωςη αυτό, δεν θα επιτρϋπεται η εύςοδοσ οχημϊτων ςτο 

ςταθμό, μϋχρι να ελευθερωθούν θϋςεισ ςτϊθμευςησ.    

10. Εφαρμογό προβολόσ των οικονομικών και των ςτοιχεύων κύνηςησ, το οπούο θα 

εγκαταςταθεύ ςτο γραφεύο Διούκηςησ τησ Δημοτικόσ Αγορϊσ. Η εφαρμογό θα 

εγκαταςταθεύ ςε υπϊρχοντα Η/Τ μϋςω του οπούου θα μπορούν να ελϋγχονται οι 

λειτουργύεσ όλων των μονϊδων του ςυςτόματοσ, όμοια με τον Κεντρικό Η/Τ 

ελϋγχου του ςυςτόματοσ. Από τα Κεντρικϊ γραφεύα τησ Δημωφϋλειασ, μπορεύ να 

γύνεται η εποπτεύα των δεδομϋνων μϋςω τησ εφαρμογόσ team viewer με τον 

υπολογιςτό του γραφεύου διούκηςησ τησ ΔΑΚ. 

11. Απαιτόςεισ ςε εξοπλιςμό ςτον χώρο ςτϊθμευςησ: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΝΑΔΑ Κεντρικό 

Parking 

Γραφεύο 
εποπτεύασ   

ΤΝΟΛΟ 

Κεντρικόσ Η/Τ ελϋγχου χώρων ςτϊθμευςησ   1  1 

Φειροκύνητο ταμεύο (POS)  1  1 

Εφαρμογό απομακρυςμϋνου ελϋγχου λειτουργιών 
όλων των μονϊδων του ςυςτόματοσ και 
Οικονομικών τοιχεύων 

 1 1 
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Μονϊδα Ειςόδου Μονύμων Πελατών 1  1 

Μονϊδα Εξόδου Μονύμων Πελατών 1  1 

Μονϊδα Ειςόδου Μονύμων και Διαβατικών Πελατών 1  1 

Μονϊδα Εξόδου Μονύμων και Διαβατικών Πελατών 1  1 

Μπϊρεσ ελϋγχου ειςόδου / εξόδου 4  4 

Βρόγχοι επαγωγόσ 12  12 

ύςτημα αυτόματησ αναγνώριςησ πινακύδων ςτην  
εύςοδο  του ςταθμού 

1  1 

όμανςη πληρότητασ ςτην εύςοδο του κϊθε 
ςταθμού    

1  1 

Τποδομϋσ καλωδύωςησ   Κατ’αποκοπό 

 

Σο ύςτημα θα πρϋπει να ϋχει ςαν πρωταρχικό επιδύωξό του την ελαχιςτοπούηςη 

του χρόνου αναμονόσ ςτην εύςοδο και ϋξοδο των αυτοκινότων και τον απόλυτο 

ϋλεγχο των χρεώςεων των πελατών, με ςτόχο την αποδοτικότερη λειτουργύα του 

ςταθμού, την ικανοπούηςη των Πελατών και την μεγιςτοπούηςη του οφϋλουσ για τον 

φορϋα διαχεύριςησ.  

 

Λειτουργύα υςτόματοσ 

Διαδικαςία Ειςόδου ςτον χώρο Στάθμευςησ Διαβατικών & Μόνιμων Πελατών 

Οι οδηγού που βρύςκονται προ τησ ειςόδου τουσ ςτον χώρο ςτϊθμευςησ μονύμων και 

διαβατικών πελατών, θα πληςιϊζουν με χαμηλό ταχύτητα ςτη λωρύδα ειςόδου και 

θα ςταματούν ςτο ςημεύο όπου το παρϊθυρο του οδηγού θα βρύςκεται δύπλα ςτη 

μονϊδα ειςόδου. 

Κατϊ την διαδικαςύα τησ ειςόδου, ο μαγνητικόσ βρόχοσ θα εντοπύζει την παρουςύα 

του οχόματοσ και θα ενεργοποιεύ τη μονϊδα ειςόδου και τη δυνατότητα ϋκδοςησ 

ειςιτηρύου. Παρϊλληλα θα ενεργοποιούν και την αυτόματη καταγραφό του αριθμού 

κυκλοφορύασ τουσ οχόματοσ, μϋςω του ςυςτόματοσ αυτόματησ αναγνώριςησ 

Πινακύδων (LPR).  

Όταν ο διαβατικόσ οδηγόσ πιϋςει το κομβύο ϋκδοςησ ειςιτηρύου, η μονϊδα ειςόδου θα 

εκδύδει ϋνα ηλεκτρονικό επαγωγικό ειςιτόριο.  

Η τεχνολογύα αυτό εύναι η πλϋον ςύγχρονη, επιτρϋπει την επαναχρηςιμοπούηςη των 

ειςιτηρύων, την μεύωςη του κόςτουσ αναλωςύμων και επιπλϋον εύναι απόλυτα 

οικολογικό.  

Μόλισ το ειςιτόριο παραληφθεύ από τον οδηγό, θα ςηκώνεται η μπϊρα ελϋγχου 

πρόςβαςησ οχόματοσ επιτρϋποντασ την εύςοδο του αυτοκινότου. Όταν το όχημα 

περϊςει, η μπϊρα θα κατεβαύνει αυτόματα και η μονϊδα ειςόδου θα εύναι ϋτοιμη για 

τον επόμενο κύκλο λειτουργύασ.  

Για τουσ μόνιμουσ πελϊτεσ, η διαδικαςύα διαφοροποιεύται ςτο ότι δεν απαιτεύται να 

πατόςουν το κομβύο ϋκδοςησ ειςιτηρύου, αλλϊ απλϊ επιδεικνύουν την κϊρτα μόνιμου 
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πελϊτη ςτον αναγνώςτη τησ μονϊδασ ειςόδου. Ο αναγνώςτησ διαβϊζει την κϊρτα και 

εφόςον η κϊρτα εύναι ϋγκυρη θα δύνει εντολό ςτην μπϊρα ειςόδου να ανούξει.  

Σο ςύςτημα θα ειδοποιεύ αυτόματα τον διαχειριςτό του ςυςτόματοσ για επικεύμενη 

ϋλλειψη ειςιτηρύων, όταν το απόθεμϊ τουσ ςτο εςωτερικό τησ μονϊδασ ειςόδου πϋςει 

κϊτω από το όριο που θα οριςτεύ. Εϊν το απόθεμα των ειςιτηρύων τελειώςει, η 

ϋκδοςό τουσ θα ςταματϊ. Ωσ εκ τούτου, θα πρϋπει να ανανεώνεται το απόθεμα 

ειςιτηρύων χωρύσ καθυςτϋρηςη. 

 

Διαδικαςία Ειςόδου ςτον χώρο Στάθμευςησ Μόνιμων Πελατών:  

Οι οδηγού που βρύςκονται προ τησ ειςόδου τουσ ςτον χώρο ςτϊθμευςησ μονύμων 

πελατών, θα πληςιϊζουν με χαμηλό ταχύτητα ςτη λωρύδα ειςόδου και θα ςταματούν 

ςτο ςημεύο όπου το παρϊθυρο του οδηγού θα βρύςκεται δύπλα ςτη μονϊδα ειςόδου. 

Κατϊ την διαδικαςύα τησ ειςόδου, ο μαγνητικόσ βρόχοσ θα εντοπύζει την παρουςύα 

του οχόματοσ και θα ενεργοποιεύ τη μονϊδα ειςόδου και τη δυνατότητα ανϊγνωςησ 

κϊρτασ μόνιμου πελϊτη. 

Όταν ο μόνιμοσ πελϊτησ επιδεύξει την κϊρτα του ςτον αναγνώςτη τησ μονϊδασ 

ειςόδου μονύμου πελατών αυτό θα διαβϊζεται και εφόςον εύναι ϋγκυρη, θα δύνει 

εντολό ςτην μπϊρα ειςόδου να ανούξει επιτρϋποντασ την εύςοδο του αυτοκινότου. 

Όταν το όχημα περϊςει, η μπϊρα θα κατεβαύνει αυτόματα και η μονϊδα ειςόδου θα 

εύναι ϋτοιμη για τον επόμενο κύκλο λειτουργύασ.  

 

Διαδικαςία Πληρωμήσ και Έκδοςησ Αποδείξεων 

Η διαδικαςύα αυτό θα γύνεται ςτο Κεντρικό Σαμεύο του ταθμού, όπου θα υπϊρχει 

και ο κεντρικόσ ταμύασ - χειριςτόσ του ςυςτόματοσ που θα εκτελεύ τισ ακόλουθεσ 

λειτουργύεσ: 

 Θα διαβϊζει και θα αναγνωρύζει τα ηλεκτρονικϊ επαγωγικϊ ειςιτόρια ειςόδου, με 

τη χρόςη ενόσ ειδικού αναγνώςτη RFID ειςιτηρύων και το ςύςτημα θα 

υπολογύζει αυτόματα το τύμημα με βϊςη την πολιτικό τησ επιχεύρηςησ και ο 

χειριςτόσ θα ενημερώνει τον πελϊτη για το ποςό που πρϋπει να πληρώςει. 

 Μετϊ την καταβολό του αντιτύμου ςτϊθμευςησ από τον πελϊτη, το ςύςτημα θα 

τυπώνει αυτόματα την απόδειξη πληρωμόσ του πελϊτη. 

 H απόδειξη ταυτόχρονα εγγρϊφεται και ηλεκτρονικϊ ςτο αντύςτοιχο αρχεύο του 

ςυςτόματοσ ςε πραγματικό χρόνο (on-line, real-time). 

 Ο χειριςτόσ θα επιςτρϋφει την απόδειξη πληρωμόσ μαζύ με το ειςιτόριο ςτον 

πελϊτη, προκειμϋνου αυτόσ να το χρηςιμοποιόςει κατϊ την ϋξοδό του από το 

χώρο ςτϊθμευςησ. 

 Για τουσ μόνιμουσ πελϊτεσ θα ακολουθεύται η διαδικαςύα πληρωμόσ βϊςει 

προκαθοριςμϋνησ περιόδου και θα ενημερώνεται το ςύςτημα. 
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Διαδικαςία εξόδου από τον χώρο Στάθμευςησ Διαβατικών & Μόνιμων Πελατών  

Κατϊ την διαδικαςύα τησ εξόδου, ο μαγνητικόσ βρόχοσ θα εντοπύζει την παρουςύα του 

οχόματοσ και θα ενεργοποιεύ τη δυνατότητα ειςαγωγόσ του πληρωμϋνου ειςιτηρύου 

ςτην μονϊδα εξόδου.  

ε περύπτωςη που ο πελϊτησ δεν ϋχει πληρώςει το αντύτιμο ςτϊθμευςησ, θα 

εμφανύζεται ςτην οθόνη υγρών κρυςτϊλλων (LCD) το αντύτιμο που θα ϋπρεπε να 

πληρώςει ο πελϊτησ και θα τον «κατευθύνει» να πληρώςει ςτο Κεντρικό Σαμεύο του 

ταθμού. 

Όταν η διαδικαςύα πληρωμόσ ολοκληρωθεύ και το πληρωμϋνο ειςιτόριο παραληφθεύ 

από την μονϊδα εξόδου, θα ςηκώνεται η μπϊρα επιτρϋποντασ την ϋξοδο του 

οχόματοσ. Όταν το όχημα περϊςει, η μπϊρα θα κατεβαύνει αυτόματα και η μονϊδα 

εξόδου θα εύναι ϋτοιμη για τον επόμενο κύκλο λειτουργύασ. Σα ηλεκτρονικϊ 

επαγωγικϊ ειςιτόρια θα παρακρατούνται από την ςυςκευό και ςε τακτϊ χρονικϊ 

διαςτόματα, θα πρϋπει να αποςύρονται απ’ αυτό. 

Για τουσ μόνιμουσ πελϊτεσ, η διαδικαςύα διαφοροποιεύται ςτο ότι δεν απαιτεύται να 

ειςϊγουν κϊποιο ειςιτόριο, αλλϊ απλϊ επιδεικνύουν την κϊρτα μόνιμου πελϊτη ςτον 

αναγνώςτη τησ μονϊδασ εξόδου. Ο αναγνώςτησ διαβϊζει την κϊρτα και εφόςον η 

κϊρτα εύναι ϋγκυρη θα δύνει εντολό ςτην μπϊρα εξόδου να ανούξει.  

 

Διαδικαςία Εξόδου από τον χώρο Στάθμευςησ Μονίμων  Πελατών  

Κατϊ την διαδικαςύα τησ εξόδου, ο μαγνητικόσ βρόχοσ θα εντοπύζει την παρουςύα του 

οχόματοσ και θα ενεργοποιεύ τη δυνατότητα λειτουργύασ τησ μονϊδασ εξόδου.  

Όταν ο μόνιμοσ πελϊτησ επιδεύξει την κϊρτα του ςτον αναγνώςτη τησ μονϊδασ 

εξόδου μονύμου πελατών αυτό θα διαβϊζεται και εφόςον εύναι ϋγκυρη, θα δύνει 

εντολό ςτην μπϊρα εξόδου να ανούξει επιτρϋποντασ την ϋξοδο του αυτοκινότου. 

Όταν το όχημα περϊςει, η μπϊρα θα κατεβαύνει αυτόματα και η μονϊδα ειςόδου θα 

εύναι ϋτοιμη για τον επόμενο κύκλο λειτουργύασ.  

 

Φορολογική Λειτουργία του Χώρου Στάθμευςησ 
Ο ϋλεγχοσ ειςόδου – εξόδου και πληρωμόσ των τελών ςτϊθμευςησ θα 

πραγματοποιεύται μϋςω ενόσ αυτόματου ηλεκτρονικού ςυςτόματοσ, το οπούο θα 

πρϋπει να εύναι εναρμονιςμϋνο και να ανταποκρύνεται πλόρωσ ςτισ απαιτόςεισ του 

Κώδικα Βιβλύων και τοιχεύων ςχετικϊ με την λειτουργύα των Φώρων τϊθμευςησ 

Αυτοκινότων όπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ςτην ΠΟΛ. 1166/02, τησ μεταγενϋςτερησ 

ΠΟΛ. 1083/2003, τησ πρόςφατησ ΠΟΛ 1023 με θϋμα την «Εφαρμογό των διατϊξεων 

του Κώδικα Υορολογικόσ Απεικόνιςησ υναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαρϊγραφοσ 

Ε1) από 1.1.2014, μετϊ τισ τροποποιόςεισ που επόλθαν με το ϊρθρο 51 του ν. 

4223/2013 (ΥΕΚ 287Α΄)»  και του Κ.Β.. 

Κατϊ την εύςοδο του αυτοκινότου, ϋκδοςη τησ απόδειξησ από το χειροκύνητο ταμεύο 

και ϋξοδο του αυτοκινότου από το χώρο ςτϊθμευςησ, θα γύνεται ηλεκτρονικϊ η 
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αντύςτοιχη εγγραφό (on line, real time) ςτο αντύςτοιχο ηλεκτρονικό βιβλύο 

ςτϊθμευςησ. 

 

 

Ο υντϊξασ 
 
 
 
 
 
 
 

υκούδησ Σιμολϋων 
Μηχ.  Μηχανικόσ Σ.Ε.               

Εγκρύθηκε 

Ο προώςτϊμενοσ του Σμόματοσ 
Μηχανολογικών 

Εγκαταςτϊςεων και 
Επαγγελματικών Αδειών 

 
 
 

υκούδησ Σιμολϋων 
Μηχ.  Μηχανικόσ Σ.Ε.               

Θεωρόθηκε 

O Δ/ντησ Σεχνικόσ 
Τπηρεςύασ 

 
 
 
 
 

Φαραλαμπύδησ Πρόδρομοσ 
Αρχιτ. Μηχανικόσ 
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

Α. ΕΛΑΦΙΣΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

Λόγω τησ ιδιαιτερότητασ του χώρου και τησ πολυπλοκότητασ του παρκινγκ, οι 

υποψόφιοι φορεύσ καλούνται να επιςκεφτούν τον χώρο εγκατϊςταςησ του 

νϋου ςυςτόματοσ και να επιθεωρόςουν επιτόπου την υπϊρχουςα κατϊςταςη, 

να δουν την υπϊρχουςα υποδομό και τισ αλλαγϋσ που πρϋπει να γύνουν. Για το 

ςκοπό αυτό θα προςκομύςουν ςτον φϊκελο «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ-Σεχνικϋσ 

Προδιαγραφϋσ» υπεύθυνη δόλωςη ότι επιςκϋφτηκαν τον χώρο και ϋλαβαν γνώςη 

τησ ιδιαιτερότητασ του χώρου.  

Οι ελϊχιςτεσ λειτουργικϋσ δυνατότητεσ του ςυςτόματοσ εύναι: 

 Εύκολο και αςφαλό χειριςμό από μη εξειδικευμϋνουσ χρόςτεσ. 

 Φαμηλϋσ απαιτόςεισ ςε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό αυτοματοπούηςη όλων 

των λειτουργιών του. 

 Τψηλό ταχύτητα ανταπόκριςησ του ςυςτόματοσ, η οπούα θα αυξϊνει την 

ταχύτητα κυκλοφορύασ ςτο παρκινγκ και ταυτόχρονα την ικανοπούηςη του 

Πελϊτη. 

 Φαμηλό κόςτοσ ςυντόρηςησ και υψηλό αξιοπιςτύα του ςυςτόματοσ. 

 Τψηλό επεκταςιμότητα και ολοκλόρωςη προώόντων τρύτων καταςκευαςτών 

αλλϊ και νϋων τεχνολογιών. 

 Τψηλό εποπτεύα του ςυςτόματοσ με αυτοδιϊγνωςη για την γρόγορη, αξιόπιςτη, 

ϋγκυρη και αςφαλό επύλυςη των τυχόν προβλημϊτων, ηλεκτρονικό ημερολόγιο 

service, κ.α. 

Σο ςύςτημα πρϋπει να εύναι πιςτοποιημϋνο για τουλϊχιςτον 400 κινόςεισ ανϊ 

ώρα και ανϊ μονϊδα (ειςόδου/ εξόδου), ενώ ο χρόνοσ ειςόδου και εξόδου για κϊθε 

όχημα δεν θα πρϋπει να ξεπερνϊ τα 4 δευτερόλεπτα (παραγωγό ειςιτηρύου, ϊνοιγμα 

τησ μπϊρασ, διϋλευςη οχόματοσ). Να δοθούν, με ποινό απόρριψησ, επύςημα και 

Διεύθυνςη Διοικητικόσ & 
Οικονομικόσ Τποςτόριξησ 

Αρ. μελϋτησ: 8/2018 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΩΡΟΤ 

ΣΑΘΜΕΤΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ : 74.400,00 ΕΤΡΩ 
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αναλυτικϊ δεδομϋνα ταχύτητασ, διαθεςιμότητασ & αξιοπιςτύασ του 

ςυςτόματοσ του καταςκευαςτικού ούκου. 

Σο ςύςτημα θα πρϋπει να διαθϋτει χαρακτηριςτικϊ χαμηλόσ ενεργειακόσ 

κατανϊλωςησ (green efficiency). Για τον ςκοπό αυτό θα πρϋπει να διαθϋτει χαμηλό 

κατανϊλωςη ενϋργειασ εν λειτουργύα και πολύ χαμηλό ςε κατϊςταςη αναμονόσ. 

Επύςησ θα πρϋπει να λειτουργεύ με ηλεκτρονικό ανακυκλώςιμο ειςιτόριο ϋτςι ώςτε 

να αποφεύγεται αφενόσ η επιβϊρυνςη του περιβϊλλοντοσ και αφετϋρου να 

λειτουργεύ με μειωμϋνα λειτουργικϊ ϋξοδα. 

Οι μπϊρεσ του ςυςτόματοσ θα πρϋπει να εύναι πολύ εντατικόσ χρόςησ, κατϊλληλεσ 

για ςταθμούσ αυτοκινότων με πολύ υψηλό ταχύτητα λειτουργύασ (<1,5”). 

Β. ΣΕΦΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

Σο ςύςτημα θα πρϋπει να εύναι ολοκληρωμϋνο από επώνυμο καταςκευαςτό με 

αποδεδειγμϋνη εμπειρύα ςτον χώρο ςε αντύςτοιχεσ εγκαταςτϊςεισ. Ο υποψόφιοσ 

Ανϊδοχοσ θα πρϋπει επύ ποινόσ απόρριψησ να καταθϋςει ςτην Σεχνικό του 

Προςφορϊ λεπτομερό περιγραφό για κϊθε προςφερόμενο εύδοσ, ςυνοδευόμενη από 

επύςημα prospectus ό καταλόγουσ που θα επαληθεύουν τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ 

για κϊθε προςφερόμενο εύδοσ. Ειδικότερα ςτην τεχνικό προςφορϊ κϊθε εύδουσ θα 

υπϊρχει: 

α. Φώρα Προϋλευςησ – καταςκευόσ. 

β. Καταςκευαςτικόσ Προμηθευτικόσ Ούκοσ. 

Αναντιςτοιχύα τεχνικόσ προςφορϊσ – τεχνικών φυλλαδύων – prospecrtus – μεταξύ 

τουσ εύτε με αυτό τησ οικονομικόσ προςφορϊσ αποτελεύ ουςιαςτικό λόγο 

απόρριψησ τησ προςφορϊσ. 

Ο εξοπλιςμόσ επύ ποινόσ απόρριψησ θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνοσ με τα πρότυπα 

τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ να φϋρει το ςόμα CE ό ιςοδύναμο όπου απαιτεύται από τισ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ καθώσ και να διαθϋτει το αντύςτοιχο πιςτοποιητικό δόλωςησ 

ςυμμόρφωςησ CE ό ιςοδύναμο. 

Ο καταςκευαςτόσ των βαςικών μονϊδων του εξοπλιςμού (μονϊδεσ ειςόδου-εξόδου, 

χειροκύνητο ταμεύο) και του λογιςμικού του ςυςτόματοσ αυτοματοποιημϋνησ 

ςτϊθμευςησ θα πρϋπει να διαθϋτει πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ ISO 9001 ό 

ιςοδύναμο αυτού.  

Ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ θα πρϋπει επύςησ να διαθϋτει πιςτοπούηςη ISO 9001 ό 

ιςοδύναμη αυτόσ ςε αντικεύμενο που ςχετύζεται με το ϋργο. ε περύπτωςη 

κοινοπραξύασ ό ϋνωςησ όλα τα μϋλη θα πρϋπει να διαθϋτουν πιςτοπούηςη ςε 

αντικεύμενο που ςχετύζεται με το ϋργο. 

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να διαθϋτει εξουςιοδοτημϋνουσ τεχνικούσ, από τον 

καταςκευαςτό ούκο, για την επιτόπου επύλυςη των τυχόν προβλημϊτων. Έτςι, ο  

Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να καταθϋςει κατϊλογο με το απαςχολούμενο τεχνικό 
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προςωπικό (Ομϊδα Έργου) που θα απαςχολόςει για το αντικεύμενο του 

διαγωνιςμού και που εύναι υπεύθυνο για την ϋρευνα, τη ςχεδύαςη, τον ποιοτικό 

ϋλεγχο, την εγκατϊςταςη, τη ςυντόρηςη και την υποςτόριξη των υπό προμόθεια 

ειδών. Ο κατϊλογοσ ςυντϊςςεται κατϊ ειδικότητα και περιλαμβϊνει τισ αντύςτοιχεσ 

πιςτοποιόςεισ που διαθϋτει κϊθε ϊτομο από τον καταςκευαςτό του ςυςτόματοσ από 

τα οπούα να αποδεικνύεται η Σεχνικό Ικανότητα και Εμπειρύα του Διαγωνιζόμενου να 

εκτελϋςει τη ςυγκεκριμϋνη Προμόθεια, επύ ποινό αποκλειςμού. ε περύπτωςη Ένωςησ 

ό Κοινοπραξύασ, τον ωσ ϊνω κατϊλογο θα υποβϊλουν όλα τα μϋλη αυτόσ. Προςφορϊ 

χωρύσ πιςτοποιόςεισ εξουςιοδοτημϋνων τεχνικών από τον καταςκευαςτό 

απορρύπτεται και δεν λαμβϊνεται υπόψη για την ςυνϋχεια του διαγωνιςμού.  

Όλεσ οι επιμϋρουσ μονϊδεσ θα πρϋπει να καλύπτονται από ενιαύα εγγύηςη 

τουλϊχιςτον 12 μηνών, όπωσ και όλοσ ο εξοπλιςμόσ και το λογιςμικό του 

ςυςτόματοσ. 

Σα υπό προμόθεια υλικϊ πρϋπει να εύναι ςύγχρονα (τελευταύασ τεχνολογύασ), δόκιμα, 

καινούργια, αρύςτησ ποιότητασ και πρώτησ διαλογόσ, χωρύσ οποιαδόποτε βλϊβη ό 

ελϊττωμα, ςύμφωνα με όςα καθορύζονται ςτα τεύχη τησ Δημοπραςύασ (Ελϊχιςτεσ 

υμβατικϋσ Απαιτόςεισ κλπ.).   

Αυτϊ θα πρϋπει ωσ προσ τον τρόπο καταςκευόσ τουσ, τα πρωτογενό υλικϊ που τα 

ςυνιςτούν, τισ ιδιότητεσ, αποδόςεισ, χαρακτηριςτικϊ κλπ. και την αςφϊλεια κατϊ τη 

χρόςη τουσ να εύναι κατ’ ελϊχιςτο ςύμφωνα με τα ιςχύοντα Ευρωπαώκϊ, Ελληνικϊ ό 

λοιπϊ Διεθνό πρότυπα. 

την τεχνικό του Προςφορϊ ο Ανϊδοχοσ να προςφϋρει υμβϊςεισ υντόρηςησ 

μετϊ την λόξη τησ Εγγύηςησ και να αναφϋρει το  κόςτοσ τουσ.  

Επύςησ, κϊθε υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να διαθϋτει αποδεδειγμϋνα 

τουλϊχιςτον πϋντε (5) αντύςτοιχου μεγϋθουσ εγκαταςτϊςεισ με αυτοματοποιημϋνα 

ςυςτόματα διαχεύριςησ παρκινγκ ςτην Ελλϊδα, με προώόντα του καταςκευαςτικού 

ούκου που προτεύνει. Για το ςκοπό αυτό, ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ θα καταθϋςει 

κατϊλογο των κυριότερων ανϊλογων με το αντικεύμενο του παρόντοσ Διαγωνιςμού 

υλοποιούμενων ϋργων, που υλοπούηςαν κατϊ την προηγούμενη πενταετύα (5) ςτην 

Ελλϊδα ό ςτην αλλοδαπό, με ϋνδειξη τησ οικονομικόσ τουσ αξύασ, του χρόνου 

υλοπούηςησ, του παραλόπτη και του ποςοςτού ςυμμετοχόσ του διαγωνιζομϋνου ςε 

αυτό. ε περύπτωςη που ςτον Διαγωνιςμό ςυμμετϋχει Ένωςη ό Κοινοπραξύα, ο ωσ 

ϊνω Κατϊλογοσ θα πρϋπει να υποβληθεύ από κϊθε μϋλοσ αυτόσ.  

Κϊθε υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ θα πρϋπει αποδεδειγμϋνα να αντιπροςωπεύει ό να 

εμπορεύεται επύςημα, τα προώόντα τησ καταςκευϊςτριασ εταιρύασ. Αποδεικτικϊ 

ςτοιχεύα αντιπροςώπευςησ μπορεύ να εύναι επιςτολϋσ του καταςκευαςτό, ςύμβαςη 

αντιπροςώπευςησ, αναφορϊ ςτην ιςτοςελύδα του καταςκευαςτό ωσ τοπικόσ 

αντιπρόςωποσ ό ϊλλο ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχεύο.  

Σϋλοσ, ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να διαθϋτει εταιρύα ό/και υποκατϊςτημα 

ό/και επύςημο ςυνεργϊτη για παροχό τοπικόσ υποςτόριξησ (fisrt level support) ςτην 

πόλη τησ Καβϊλασ. τον φϊκελο τησ Σεχνικόσ προςφορϊσ, ο Τποψόφιοσ 
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Ανϊδοχοσ θα καταθϋςει 2 Τπεύθυνεσ Δηλώςεισ (μύα δικό του και μύα τησ 

εταιρεύασ – επύςημου ςυνεργϊτη) αναφορικϊ με την αποδοχό ςυνεργαςύασ 

ςτο εν λόγω ϋργο. H τοπικό εταιρεύα – ςυνεργϊτησ του Αναδόχου θα πρϋπει επύ 

ποινό απόρριψησ να ϋχει αποδεδειγμϋνη εμπειρύα ςε εγκατϊςταςη/ ςυντόρηςη 

ςυςτημϊτων διαχεύριςησ παρκινγκ και να διαθϋτει πιςτοπούηςη από τον 

καταςκευαςτό του ςυςτόματοσ. 

 

ΠΑΡΑΔΟΗ 

Σο ςύνολο του εξοπλιςμού θα πρϋπει να παραδοθεύ πλόρωσ εγκατεςτημϋνο και ςε 

πλόρη και κανονικό λειτουργύα το αργότερο εντόσ τριών (3) ημερολογιακών μηνών 

από την υπογραφό τησ ύμβαςησ. 

 

1. Κεντρικό Σύςτημα Ελέγχου & Χειροκίνητο Ταμείο 

Θα πρϋπει να παρϋχεται χειροκύνητο ταμεύο το οπούο θα εκτελεύ και τισ λειτουργύεσ 

του κεντρικού ςυςτόματοσ διαχεύριςησ για τον κεντρικό ςταθμό, ςύμφωνα με τισ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που ακολουθούν. 

Ο Κεντρικόσ ταθμόσ Ελϋγχου θα πρϋπει να εύναι ςυνδεδεμϋνοσ με όλεσ τισ 

απαραύτητεσ ςυςκευϋσ τησ εγκατϊςταςησ.  Επύςησ θα πρϋπει να εμπεριϋχει όλο τον 

απαραύτητο εξοπλιςμό και Λογιςμικό Εφαρμογών ώςτε να διαχειρύζεται τόςο τισ 

κϊρτεσ των ειδικών ό προθεςμιακών πελατών όςο και τα ειςιτόρια ειςόδου των 

διαβατικών πελατών. Σο λογιςμικό επικοινωνύασ με τον χρόςτη ςτο χειροκύνητο 

ταμεύο και ςτο κεντρικό ςύςτημα ελϋγχου θα πρϋπει να εύναι ςτην Ελληνικό γλώςςα. 

Θα αξιολογηθούν τα χαρακτηριςτικϊ του Κεντρικού Η/Τ και του εκτυπωτό των 

αποδεύξεων. 

Επιπλϋον, το Κεντρικό ύςτημα Ελϋγχου θα πρϋπει να διαθϋτει: 

 Μονϊδα διαςύνδεςησ (Ethernet Switch) των μονϊδων του ςυςτόματοσ 

(μονϊδεσ ειςόδου/ εξόδου, αυτόματα και χειροκύνητα ταμεύα). Η μονϊδα θα 

πρϋπει να υποςτηρύζει τουλϊχιςτον 8 περιφερειακϋσ ςυςκευϋσ με ταχύτητα 

10/100 ΜBit. 

 Πληκτρολόγιο POS με τουλϊχιςτον 16 πλόκτρα ειδικών λειτουργιών, 

προγραμματιζόμενα,  αριθμητικϊ και  πλόκτρα διευθύνςεων. 

 Εκτυπωτό αποδεύξεων με θερμικό τεχνολογύα εκτύπωςησ. 

 Μονϊδα ανϊγνωςησ / εγγραφόσ ηλεκτρονικών επαγωγικών (RFID) 

ειςιτηρύων. Η μονϊδα αυτό χρηςιμοποιεύται και για την ανϊγνωςη των 

ηλεκτρονικών επαγωγικών ειςιτηρύων για τισ χειροκύνητεσ πληρωμϋσ ςτο 

κεντρικό ταμεύο και για την ϋκδοςη ειςιτηρύων ςε περιπτώςεισ όπωσ απώλεια / 

κατεςτραμμϋνο ειςιτόριο για πληρωμϋσ. 
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 Εφαρμογό ενδο-επικοινωνύασ για την εποπτεύα των IP μονϊδων 

ενδοεπικοινωνύασ των μονϊδων ειςόδου/ εξόδου και των αυτόματων ταμεύων 

του Parking. Θα πρϋπει επύςησ να περιλαμβϊνονται όλα τα απαραύτητα 

περιφερειακϊ για την επικοινωνύα (μικρόφωνο και ηχεύα για τον Η/Τ).   

 Μονϊδα αδιϊλειπτησ τροφοδοςύασ (UPS) με χωρητικότητα τουλϊχιςτον 

3.000VA, 230V – τύπου on-line. 

Από την οθόνη του κεντρικού Η/Τ θα πρϋπει να μπορεύ κϊποιοσ να επιβλϋπει και να 

ελϋγχει όλεσ τισ λειτουργύεσ των περιφερειακών μονϊδων του ςυςτόματοσ ςε όλουσ 

τουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ με ενιαύο και απλό τρόπο (Μονϊδεσ ειςόδου/ εξόδου, 

Μπϊρεσ, Σαμεύα, κ.α.). Π.χ. να μπορεύ –εξουςιοδοτημϋνοσ χειριςτόσ- να ανούξει και να 

κλεύςει χειροκύνητα τισ μπϊρεσ (ςτην περύπτωςη αυτό, η κύνηςη θα καταγραφεύ με 

ξεχωριςτό κωδικό ςυμβϊντοσ για λόγουσ παρακολούθηςησ). Επύςησ να εμφανύζονται 

ςτην οθόνη –on line- οι τελευταύεσ ςυναλλαγϋσ και ςυμβϊντα που ϋγιναν ςτην 

ςυγκεκριμϋνη μονϊδα. 

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό. 

το κεντρικό ςύςτημα θα πρϋπει να υπϊρχουν εγκατεςτημϋνεσ κατ’ ελϊχιςτο, οι 

κϊτωθι εφαρμογϋσ: 

 Σαμεύου για τισ Φειροκύνητεσ πληρωμϋσ. 

 Διαχεύριςησ Μονύμων Πελατών. 

 Παρακολούθηςησ των κινόςεων των διαβατικών Πελατών. 

 Παρακολούθηςησ των κινόςεων των Μόνιμων Πελατών. 

 Ελϋγχου και διαχεύριςησ των περιφερειακών μονϊδων του ςυςτόματοσ (εύςοδοι/ 

ϋξοδοι κ.α.). 

 Ελϋγχου και διαχεύριςησ τησ χωρητικότητασ του ςταθμού ςυνολικϊ και ανϊ 

περιοχό ελϋγχου. 

 Παρακολούθηςησ των οικονομικών ςτοιχεύων του ςταθμού. 

 Παραγωγόσ, οικονομικών και κύνηςησ, ςτατιςτικών ςτοιχεύων. 

 Παραμετροπούηςησ του ςυςτόματοσ και οριςμού των τιμοκαταλόγων χρϋωςησ.   

 Παραγωγόσ προπληρωμϋνων ειςιτηρύων χρόνου και αξύασ. 

Σο κεντρικό ςύςτημα θα πρϋπει γενικϊ να διαθϋτει τισ κϊτωθι δυνατότητεσ: 

• Λειτουργύα ςε γραφικό περιβϊλλον εργαςύασ και εφαρμογϋσ διαχεύριςησ ςε GUI 

User interface. 

• Λειτουργύα μϋςω δικτύων με Standard network protocol, (TCP/IP, FTP). 

• Κεντρικό διαχεύριςη όλων των μονϊδων του ςυςτόματοσ (field units- Μονϊδεσ 

ειςόδου/ εξόδου/ Αυτόματα ταμεύα, κ.α.) ανεξϊρτητα τησ θϋςησ τουσ.  
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• Ιςχυρό ςύςτημα διαχεύριςησ των χρηςτών και των δικαιωμϊτων τουσ. 

• Ιςχυρό και παραμετρικό ςύςτημα διαμόρφωςησ τησ τιμολογιακόσ πολιτικόσ του 

ςταθμού.  

 

Εφαρμογό παρακολούθηςησ Οικονομικών ςτοιχεύων ςε τερματικό ςταθμό εργαςύασ 

τησ ΔΑΚ.  

Η εφαρμογό παρακολούθηςησ Οικονομικών τοιχεύων θα εγκαταςταθεύ ςε υπϊρχον 

τερματικό εργαςύασ (PC) ςτο γραφεύο διούκηςησ τησ ΔΑΚ και εύναι απαραύτητη για 

των ϋλεγχο των οικονομικών ςτοιχεύων των ςταθμών, την παραγωγό ςτατιςτικών 

εκτυπώςεων. Για τον ςκοπό αυτό, το τερματικό εργαςύασ θα πρϋπει να διαθϋτει 

δυνατότητα εκτύπωςησ αναφορών ςε Εκτυπωτό ελύδασ (Page Printer). Επύςησ από 

το τερματικό αυτό θα πρϋπει να μπορεύ να γύνεται ο ςυντονιςμόσ και ο ϋλεγχοσ κϊθε 

περιφερειακόσ ςυςκευόσ του ςυςτόματοσ. Από τα Κεντρικϊ γραφεύα τησ 

Δημωφϋλειασ, μπορεύ να γύνεται η εποπτεύα των δεδομϋνων μϋςω τησ εφαρμογόσ 

team viewer με τον υπολογιςτό του γραφεύου διούκηςησ τησ ΔΑΚ. 

Σο τερματικό αυτό θα πρϋπει να εμπεριϋχει όλο το απαραύτητο Λογιςμικό 

Εφαρμογών, δηλαδό: 

 Σαμεύου για τισ Φειροκύνητεσ πληρωμϋσ. 

 Διαχεύριςησ Μονύμων Πελατών. 

 Παρακολούθηςησ των κινόςεων των διαβατικών Πελατών. 

 Παρακολούθηςησ των κινόςεων των Μόνιμων Πελατών. 

 Ελϋγχου και διαχεύριςησ των περιφερειακών μονϊδων του ςυςτόματοσ (εύςοδοι/ 

ϋξοδοι, αυτόματα ταμεύα, κ.α.). 

 Ελϋγχου και διαχεύριςησ τησ χωρητικότητασ του ςταθμού ςυνολικϊ και ανϊ 

περιοχό ελϋγχου. 

 Παρακολούθηςησ των οικονομικών ςτοιχεύων του ςταθμού. 

 Παραγωγόσ, οικονομικών και κύνηςησ, ςτατιςτικών ςτοιχεύων. 

 Παραμετροπούηςησ του ςυςτόματοσ και οριςμού των τιμοκαταλόγων χρϋωςησ.   

 Λογιςμικό Κεντρικού Τπολογιςτό, ταμεύου και λοιπών ςταθμών εργαςύασ. 

Σϋλοσ, το λογιςμικό επικοινωνύασ με τον χρόςτη ςτο χειροκύνητο ταμεύο και ςτο 

κεντρικό ςύςτημα ελϋγχου θα πρϋπει να εύναι ςτην Ελληνικό γλώςςα. 

 

2. Τερματικό Ειςόδου Μονίμων & Διαβατικών Πελατών 

την εύςοδο του χώρου ςτϊθμευςησ μονύμων και διαβατικών πελατών, θα πρϋπει να 

τοποθετηθεύ η ςυςκευό αυτόματησ ϋκδοςησ ειςιτηρύων ειςόδου οχημϊτων. Η μονϊδα 

ειςόδου μονύμων και διαβατικών θα επιτρϋπει την εύςοδο αυτοκινότων χωρύσ ο 

οδηγόσ να χρειαςτεύ να κινηθεύ από τη θϋςη του.  
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Κατϊ την εύςοδό του και λύγο πριν φθϊςει ςτη μονϊδα ειςόδου, το όχημα περνϊει 

από επαγωγικό βρόγχο, ο οπούοσ θα εύναι τοποθετημϋνοσ μϋςα ςτο ϋδαφοσ. Ο 

βρόγχοσ αυτόσ ενεργοποιεύ τη μονϊδα ειςόδου και το ςύςτημα αναγνώριςησ του 

αριθμού κυκλοφορύασ του οχόματοσ, ώςτε όταν ςτη ςυνϋχεια ο οδηγόσ πατόςει το 

κουμπύ, να εκδοθεύ το ςχετικό ηλεκτρονικό επαγωγικό ειςιτόριο.  

Η ηλεκτρονικό μονϊδα τησ ςυςκευόσ θα πρϋπει να δϋχεται και να μεταβιβϊζει 

πληροφορύεσ προσ την κεντρικό μονϊδα και να εκτελεύ εντολϋσ που δϋχεται απ’ αυτό 

ςε πραγματικό χρόνο (on-line).  

την μπροςτινό όψη τησ ςυςκευόσ θα πρϋπει να υπϊρχει μύα (1) μονϊδα ϋκδοςησ 

επαγωγικών ηλεκτρονικών ειςιτηρύων με τουσ αντύςτοιχουσ τροφοδότεσ, από την 

οπούα θα εκδύδονται τα ειςιτόρια για τουσ πελϊτεσ και μύα (1) οθόνη πληροφοριών 

για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι οδηγού των αντύςτοιχων ειςερχομϋνων 

οχημϊτων. Η τροφοδοςύα θα γύνεται από τη μονϊδα εκχώρηςησ επαγωγικών 

ειςιτηρύων με χωρητικότητα τουλϊχιςτον 800 ηλεκτρονικών ειςιτηρύων με 

δυνατότητα επϋκταςησ ςε 2.500.   

Ακόμη, πρϋπει να διαθϋτει ςύςτημα ενδοεπικοινωνύασ, μϋςω του οπούου ο χειριςτόσ 

μπορεύ να ςυνομιλόςει με τον πελϊτη που ϋχει καλϋςει το κϋντρο ελϋγχου για 

βοόθεια.  

Με την ϋκδοςη του ειςιτηρύου θα δύνεται εντολό ανύψωςησ τησ μπϊρασ ειςόδου, η 

οπούα ανυψώνεται μόνον αφού ο οδηγόσ πϊρει το ειςιτόριο ειςόδου. Ένασ δεύτεροσ 

βρόχοσ ακριβώσ κϊτω και μετϊ την μπϊρα εξαςφαλύζει ότι η μπϊρα δεν θα κατϋβει 

πριν την διϋλευςη του οχόματοσ ενώ μϋςω αυτού γύνεται και η καταμϋτρηςη των 

ειςερχομϋνων οχημϊτων.  

Για κϊθε ειςιτόριο θα πρϋπει να καταγρϊφονται τα ακόλουθα: 

• Ο ςειριακόσ αριθμόσ παραγωγόσ ειςιτηρύου. 

• Η ημερομηνύα και η ακριβόσ ώρα ειςόδου του αυτοκινότου (ώρα, λεπτό και 

δευτερόλεπτο).   

• Ο αριθμόσ κυκλοφορύασ του οχόματοσ. 

• Ο μοναδικόσ ςειριακόσ αριθμόσ ταυτοπούηςησ του ειςιτηρύου (ΕΠΑΝ). Να 

περιγρϊψετε πώσ προκύπτει η μοναδικότητα του εν λόγω αριθμού. 

Επιπλϋον, θα αξιολογηθούν χαρακτηριςτικϊ όπωσ η αυτονομύα, ο τρόποσ 

επικοινωνύασ με το κεντρικό ςύςτημα, η χωρητικότητα ειςιτηρύων των διαβατικών 

πελατών, η δυνατότητα αντιγρϊφων αςφαλεύασ, η ανθεκτικότητα & προςταςύα 

ϋναντι καιρικών ςυνθηκών, η ευκολύα ςυντόρηςησ, η αςφϊλεια  πρόςβαςησ,  η 

κατανϊλωςη, το ρολόι, η πληρότητα των αναγραφόμενων ςτοιχεύων ςτο ειςιτόριο, η 

ενςωματωμϋνη μονϊδα ανύχνευςησ βλαβών, η ςύνδεςη δικτύου, τα χαρακτηριςτικϊ 

οθόνησ και τα χαρακτηριςτικϊ του ενςωματωμϋνου βιομηχανικού Η/Τ (Board 

Computer). 

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό. 
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3. Τερματικό Εξόδου Μονίμων & Διαβατικών Πελατών 

την ϋξοδο από τον χώρο ςτϊθμευςησ διαβατικών και μόνιμων πελατών θα πρϋπει 

να τοποθετηθεύ μονϊδα υποδοχόσ επαγωγικών ηλεκτρονικών ειςιτηρύων πελατών 

που θα διαθϋτει και τον αντύςτοιχο αναγνώςτη ειςιτηρύων, η οπούα θα ϋχει 

ενςωματωμϋνο ςύςτημα ενδοεπικοινωνύασ με το αντύςτοιχο κϋντρο ελϋγχου και 

Οθόνη πληροφοριών.  

την μπροςτινό όψη τησ ςυςκευόσ θα πρϋπει να υπϊρχει υποδοχό η οπούα θα πρϋπει 

να δϋχεται τα ειςιτόρια για τουσ διαβατικούσ πελϊτεσ.  Η υςκευό Εξόδου θα πρϋπει 

να ελϋγχει αν ο Πελϊτησ ϋχει πληρώςει το αντύςτοιχο τύμημα του χρόνου ςτϊθμευςησ 

και το αν η ϋξοδοσ γύνεται μϋςα ςτον προκαθοριςμϋνο χρόνο μετϊ την πληρωμό. ε 

αντύθετη περύπτωςη θα πρϋπει να μην επιτρϋπει το ϊνοιγμα τησ μπϊρασ εξόδου και 

θα πρϋπει να ενημερώνει τον οδηγό ότι πρϋπει να καταβϊλει το επιπλϋον ποςό.  

ε περύπτωςη ειςιτηρύου προπληρωμϋνου χρόνου ό αξύασ, η Μονϊδα Εξόδου θα 

πρϋπει να αφαιρεύ την αξύα του τιμόματοσ ςτϊθμευςησ και να αναγρϊφει ςτην οθόνη 

τησ τον υπολειπόμενο χρόνο ό αξύα του προπληρωμϋνου ειςιτηρύου του Πελϊτη.   

Επιπλϋον, θα αξιολογηθούν χαρακτηριςτικϊ όπωσ η αυτονομύα, ο τρόποσ 

επικοινωνύασ με το κεντρικό ςύςτημα, η ευχρηςτύα αναγνώςτη καρτών  μονύμων 

πελατών, η δυνατότητα αντιγρϊφων αςφαλεύασ, η ανθεκτικότητα & προςταςύα 

ϋναντι καιρικών ςυνθηκών, η ευκολύα ςυντόρηςησ, η αςφϊλεια  πρόςβαςησ,  η 

κατανϊλωςη, το ρολόι, η ενςωματωμϋνη μονϊδα ανύχνευςησ βλαβών, η ςύνδεςη 

δικτύου, τα χαρακτηριςτικϊ οθόνησ και τα χαρακτηριςτικϊ του ενςωματωμϋνου 

βιομηχανικού Η/Τ (Board Computer). 

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό. 

 

4. Μπάρεσ Ελέγχου Ειςόδου/Εξόδου 

το χώρο ςτϊθμευςησ θα τοποθετηθούν 4 νϋεσ μπϊρεσ ςτην εύςοδο και ςτην ϋξοδο 

των μόνιμων και διαβατικών πελατών και θα ενςωματωθούν ςτο προςφερόμενο 

ςύςτημα.  

Η εντολό για να ανυψωθεύ η μπϊρα θα πρϋπει να μεταβιβϊζεται από τισ μονϊδεσ 

ειςόδου και εξόδου. Με το ϊνοιγμα, ο βραχύονασ θα πρϋπει να βρύςκεται ςε 

κατακόρυφη θϋςη μϋχρι να περϊςει εντελώσ το ειςερχόμενο / εξερχόμενο όχημα και 

μόλισ αυτό περϊςει το δεύτερο επαγωγικό βρόχο, ο βραχύονασ θα πρϋπει να 

επανϋρχεται ςε οριζόντια θϋςη αυτόματα.  

Η καταςκευό τησ μπϊρασ θα πρϋπει να εύναι τϋτοια ώςτε να μην προκαλούνται 

βλϊβεσ ςτα οχόματα ςε περύπτωςη αςτοχύασ υλικού. Επιπλϋον η μπϊρα θα πρϋπει να 

ςτηρύζεται με κατϊλληλο τρόπο ςτην κύρια μονϊδα, ϋτςι ώςτε να αποςπϊται εύκολα 

ςε περύπτωςη πρόςκρουςησ οχόματοσ. Η μπϊρα θα πρϋπει να διαθϋτει ςύςτημα 

αυτόματησ ακινητοπούηςησ του βραχύονα ςε περύπτωςη προςκρούςεώσ του ςε 

εμπόδιο καθώσ επύςησ και ηλεκτρονικό ςύςτημα, το οπούο εξαςφαλύζει την ομαλό 

ϋναρξη και λόξη τησ κύνηςησ τησ μπϊρασ. ε περύπτωςη βλϊβησ τησ ηλεκτρονικόσ 
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μονϊδασ τησ μπϊρασ, θα πρϋπει να μπορεύ αυτό να ελευθερωθεύ χειροκύνητα, μϋςω 

μηχανιςμού που θα εύναι τοποθετημϋνοσ εντόσ του ερμαρύου τησ μπϊρασ. 

Οι μπϊρεσ θα πρϋπει να εύναι κατϊλληλεσ για χρόςη ςε ςταθμό αυτοκινότων και ςε 

πλόρη ςυνεργαςύα με το κεντρικό ςύςτημα.   

 Να γύνει αναλυτικό περιγραφό των μπαρών. Θα αξιολογηθούν 

χαρακτηριςτικϊ όπωσ: Φρόνοσ ανούγματοσ και κλειςύματοσ  μπϊρασ, 

ςυμπεριφορϊ ςε περύπτωςη τυχόν πρόςκρουςησ ςε εμπόδιο, ικανότητα 

ελεγκτό λειτουργύασ κινόςεων, ανθεκτικότητα & προςταςύα, ςτεγανότητα, 

επικοινωνύα με κεντρικό  μονϊδα κ.α.   

 Μη κϊθοδοσ μπϊρασ ςε περύπτωςη που το όχημα παραμϋνει ςτο τερματικό 

ειςόδου ό εξόδου. 

 Παροχό τροφοδοςύασ ρεύματοσ για Service. 

 Η μονϊδα θα πρϋπει να διαθϋτει ηλεκτρονικό ϋλεγχο των παραμϋτρων 

λειτουργύασ τησ και να δϋχεται και να εκτελεύ εντολϋσ που μεταβιβϊζονται από 

την κεντρικό μονϊδα ελϋγχου και την ςυςκευό ϋκδοςησ ειςιτηρύων ειςόδου. 

 Δυνατότητα αυτόματου ανούγματοσ μπϊρασ ςε περύπτωςη διακοπόσ 

ρεύματοσ. 

 Σαχύτητα ανούγματοσ του βραχύονα ςε ≤1,5 δευτερόλεπτα. 

 Δυνατότητα τηλεχειριςμού μϋςω δικτυακόσ εφαρμογόσ (κονςόλα ελϋγχου) ςε 

Η/Τ με λειτουργύασ όπωσ: χειροκύνητο ϊνοιγμα / κλεύςιμο / ςταμϊτημα 

μπϊρασ, εποπτεύα λειτουργύασ, χειριςμό ςυναγερμών και ψηφιακών εξόδων, 

καταμϋτρηςη, κ.λ.π. 

 Δυνατότητα απομακρυςμϋνησ ρύθμιςησ (remote configuration) των 

παραμϋτρων λειτουργύασ τησ μπϊρασ με δυνατότητασ όπωσ: ανϊλυςη 

ειςερχομϋνων ςημϊτων, μηνυμϊτων και ςυχνοτότων βρόχων, δημιουργύα 

αντιγρϊφων αςφαλεύασ τησ παραμετροπούηςησ τησ μπϊρασ, καταγραφό όλων 

των αλλαγών ςτην κατϊςταςη λειτουργύασ όλων των ςυνδεδεμϋνων μπαρών. 

 Ελεγκτόσ μπϊρασ με 3 ενςωματωμϋνουσ ελεγκτϋσ βρόγχου (loop detectors). 

 Ύπαρξη φωτοκύτταρου που θα διακόπτει την κύνηςη τησ μπϊρασ όταν 

απαιτεύται. 

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό. 

 

5. Τερματικό Ειςόδου Μονίμων Πελατών 

την εύςοδο του χώρου ςτϊθμευςησ των μονύμων πελατών του 1ου επιπϋδου, θα 

πρϋπει να τοποθετηθεύ μύα (1) ειδικό μονϊδα ανϊγνωςησ των καρτών (τύπου RFID) 

των μονύμων πελατών του ςταθμού. Η μονϊδα αυτό θα πρϋπει να επιτρϋπει την 

εύςοδο αυτοκινότων χωρύσ ο οδηγόσ να χρειαςτεύ να κινηθεύ από τη θϋςη του.  

Κατϊ την εύςοδό του και λύγο πριν φθϊςει ςτη μονϊδα ειςόδου, το όχημα περνϊει 

από επαγωγικό βρόγχο, ο οπούοσ θα εύναι τοποθετημϋνοσ μϋςα ςτο ϋδαφοσ. Ο βρόχοσ 



Σελίδα | 19  
 

αυτόσ ενεργοποιεύ τη μονϊδα ειςόδου, ώςτε όταν ςτη ςυνϋχεια ο οδηγόσ δεύξει την 

κϊρτα του, η μονϊδα να λειτουργεύ κανονικϊ για να διαβϊςει την κϊρτα.  

Η ηλεκτρονικό μονϊδα τησ ςυςκευόσ θα πρϋπει να δϋχεται και να μεταβιβϊζει 

πληροφορύεσ προσ την κεντρικό μονϊδα και να εκτελεύ εντολϋσ που δϋχεται απ’ αυτό 

ςε πραγματικό χρόνο (on-line).  

την μπροςτινό όψη τησ ςυςκευόσ θα πρϋπει να υπϊρχει μύα (1) μονϊδα ανϊγνωςησ 

καρτών των μονύμων πελατών και μύα (1) οθόνη πληροφοριών που να δεύχνει απλϊ 

μηνύματα ώςτε να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι οδηγού των ειςερχομϋνων 

οχημϊτων. Ακόμη, πρϋπει να διαθϋτει ςύςτημα ενδοεπικοινωνύασ, μϋςω του οπούου ο 

χειριςτόσ να μπορεύ να ςυνομιλόςει με τον πελϊτη που ϋχει καλϋςει το κϋντρο 

ελϋγχου για βοόθεια.  

Με την επιτυχό ανϊγνωςη τησ κϊρτασ του μόνιμου πελϊτη, θα πρϋπει να δύνεται 

εντολό ανύψωςησ τησ μπϊρασ ειςόδου. Ένασ δεύτεροσ βρόγχοσ ακριβώσ κϊτω και 

μετϊ την μπϊρα θα εξαςφαλύζει ότι η μπϊρα δεν θα κατϋβει πριν την διϋλευςη του 

οχόματοσ, ενώ μϋςω αυτού γύνεται και η καταμϋτρηςη των ειςερχομϋνων οχημϊτων. 

Σα μηνύματα μπορούν να εύναι ςτην Αγγλικό ό/& ςτην Ελληνικό γλώςςα, να 

ορύζονται παραμετρικϊ και να μπορούν να τροποποιηθούν. 

Επιπλϋον, θα αξιολογηθούν χαρακτηριςτικϊ όπωσ η αυτονομύα, ο τρόποσ 

επικοινωνύασ με το κεντρικό ςύςτημα, η ευχρηςτύα αναγνώςτη καρτών  μονύμων 

πελατών, η δυνατότητα αντιγρϊφων αςφαλεύασ, η ανθεκτικότητα & προςταςύα 

ϋναντι καιρικών ςυνθηκών, η ευκολύα ςυντόρηςησ, η αςφϊλεια  πρόςβαςησ,  η 

κατανϊλωςη, το ρολόι, η εφαρμογό διαχεύριςησ ελϋγχου πρόςβαςησ μόνιμων 

πελατών, η ενςωματωμϋνη μονϊδα ανύχνευςησ βλαβών, η ςύνδεςη δικτύου, τα 

χαρακτηριςτικϊ οθόνησ και τα χαρακτηριςτικϊ του ενςωματωμϋνου βιομηχανικού 

Η/Τ (Board Computer). 

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό. 

 

6. Τερματικό Εξόδου Μονίμων Πελατών 

την ϋξοδο από τον χώρο ςτϊθμευςησ των μονύμων πελατών του 1ου επιπϋδου, θα 

πρϋπει να τοποθετηθεύ μύα (1) ειδικό μονϊδα ανϊγνωςησ των καρτών (τύπου RFID) 

των μονύμων πελατών του ςταθμού. Η μονϊδα αυτό θα πρϋπει να επιτρϋπει την 

ϋξοδο αυτοκινότων χωρύσ ο οδηγόσ να χρειαςτεύ να κινηθεύ από τη θϋςη του. Η 

μονϊδα πρϋπει να ϋχει ενςωματωμϋνο ςύςτημα ενδοεπικοινωνύασ με το αντύςτοιχο 

του Κϋντρου Ελϋγχου και οθόνη πληροφοριών.   

την μπροςτινό όψη τησ ςυςκευόσ θα πρϋπει να υπϊρχει μύα (1) μονϊδα ανϊγνωςησ 

καρτών των μονύμων πελατών που θα ελϋγχει αν η κϊρτα μόνιμου πελϊτη εύναι ςε 

ιςχύ και ςτη ςυνϋχεια θα δύνει την εντολό ςτην μπϊρα εξόδου να ανούξει. Εϊν η κϊρτα 

δεν εύναι ϋγκυρη, θα πρϋπει να μην επιτρϋπει το ϊνοιγμα τησ μπϊρασ εξόδου και θα 

πρϋπει να ενημερώνει τον οδηγό ότι πρϋπει να πϊει ςτο κεντρικό ταμεύο για να 

τακτοποιόςει την οικονομικό του εκκρεμότητα.  
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Με την επιτυχό ανϊγνωςη τησ κϊρτασ του μόνιμου πελϊτη, θα πρϋπει να δύνεται 

εντολό ανύψωςησ τησ μπϊρασ εξόδου. Ένασ δεύτεροσ βρόχοσ ακριβώσ κϊτω και μετϊ 

την μπϊρα θα εξαςφαλύζει ότι η μπϊρα δεν θα κατϋβει πριν την διϋλευςη του 

οχόματοσ. 

Επιπλϋον, θα αξιολογηθούν χαρακτηριςτικϊ όπωσ η αυτονομύα, ο τρόποσ 

επικοινωνύασ με το κεντρικό ςύςτημα, η ευχρηςτύα αναγνώςτη καρτών  μονύμων 

πελατών, η δυνατότητα αντιγρϊφων αςφαλεύασ, η ανθεκτικότητα & προςταςύα 

ϋναντι καιρικών ςυνθηκών, η ευκολύα ςυντόρηςησ, η αςφϊλεια  πρόςβαςησ,  η 

κατανϊλωςη, το ρολόι, η ενςωματωμϋνη μονϊδα ανύχνευςησ βλαβών, η ςύνδεςη 

δικτύου, τα χαρακτηριςτικϊ οθόνησ και τα χαρακτηριςτικϊ του ενςωματωμϋνου 

βιομηχανικού Η/Τ (Board Computer). 

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό. 

 

7. Λογιςμικό Διαχείριςησ 

Σο Λογιςμικό του Κεντρικού υςτόματοσ διαχεύριςησ χώρων ςτϊθμευςησ θα πρϋπει 

να εύναι ςύγχρονο και να επιτρϋπει ςτουσ εξουςιοδοτημϋνουσ χρόςτεσ να ϋχουν 

πρόςβαςη εύτε μϋςω δικτύου LAN εύτε μϋςω Internet για τισ εργαςύεσ που τουσ 

επιτρϋπονται, όπωσ: ανϊγνωςη ςτατιςτικών ςτοιχεύων, alarms (π.χ. ςηκωμϋνη 

μπϊρα για πολλό ώρα) κ.λπ.  

Επύςησ, οποιαδόποτε αναβϊθμιςη του ςυςτόματοσ θα πρϋπει να γύνεται μόνο ςτο 

Κεντρικό ύςτημα και αυτόματα θα γύνεται διαθϋςιμη ςε όλουσ τουσ ςυνδεδεμϋνουσ 

υπολογιςτϋσ ό υπο-μονϊδεσ του ςυςτόματοσ. Με αυτόν τον τρόπο διαςφαλύζεται για 

τη Δημωφϋλεια χαμηλό κόςτοσ εγκατϊςταςησ και ςυντόρηςησ, καθώσ και πολύ 

ςύντομο χρονικό διϊςτημα αποκατϊςταςησ των βλαβών.  

Σο λογιςμικό θα πρϋπει να υποςτηρύζεται από την καταςκευϊςτρια εταιρύα για 

τουλϊχιςτον μύα δεκαετύα και όλεσ οι νϋεσ εκδόςεισ του θα πρϋπει να εύναι διαθϋςιμεσ 

ςτον Πελϊτη μϋςω του καταςκευαςτό ό του αντιπροςώπου του. Επιπλϋον, το 

λογιςμικό θα πρϋπει να εύναι λειτουργικό και φιλικό προσ τον χρόςτη. 

Σο λογιςμικό του ςυςτόματοσ θα πρϋπει να μπορεύ να λειτουργεύ τόςο τοπικϊ εντόσ 

του χώρου ςτϊθμευςησ όςο και απομακρυςμϋνα με δυνατότητεσ απομακρυςμϋνησ 

διαχεύριςησ του ςυςτόματοσ για την επύτευξη του ςτόχου μεύωςησ των λειτουργικών 

δαπανών διαχεύριςησ του χώρου ςτϊθμευςησ. 

Ωσ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ τησ απομακρυςμϋνησ διαχεύριςησ του ςυςτόματοσ 

ορύζονται η χωρύσ παρουςύα προςωπικού αδιϊλειπτη δυνατότατα εξυπηρϋτηςησ 

πελατών μϋςω Κϋντρου Εξυπηρϋτηςησ Πελατών 12 μόνεσ το χρόνο, 24 ώρεσ το 

24ωρο (ενδεικτικϊ: εύςοδοσ- ϋξοδοσ οχημϊτων, εύςπραξη αντύτιμου, αντικατϊςταςη 

ειςιτηρύου, απεγκλωβιςμόσ οχημϊτων ςε περύπτωςη προςωρινόσ δυςλειτουργύασ 

του εξοπλιςμού ςτϊθμευςησ). 
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Οι δυνατότητεσ που απαιτούνται να διαθϋτει το λογιςμικό εύναι οι ακόλουθεσ: 

i. Σο Λογιςμικό θα πρϋπει να υποςτηρύζει την ϋννοια του virtual machine, δηλαδό  

να εύναι τϋτοιασ τεχνολογύασ που να εύναι διαθϋςιμο ςε κϊθε λειτουργικό 

ςύςτημα και όχι μόνο ςε Microsoft Windows (π.χ. και ςε Linux ό ϊλλα). Ωσ τελικό 

αποτϋλεςμα αυτού θα πρϋπει να εύναι η εύκολη ενοπούηςη του υςτόματοσ 

διαχεύριςησ χώρων ςτϊθμευςησ με την υπϊρχουςα ΙΣ δομό τησ Δημωφϋλεια.  

ii. Δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών (Multi-Application). ε κϊθε θϋςη 

εργαςύασ, ο browser θα πρϋπει να μπορεύ να ξεκινόςει πολλϋσ φορϋσ, ϋτςι ώςτε ο 

εξουςιοδοτημϋνοσ χρόςτησ να μπορεύ να εργϊζεται παρϊλληλα ςε διαφορετικϋσ 

εφαρμογϋσ ςε ξεχωριςτϊ παρϊθυρα εργαςύασ. Για παρϊδειγμα, ϋνασ χρόςτησ θα 

πρϋπει να μπορεύ να ελϋγξει την εγκατϊςταςη μϋςω τησ εφαρμογήσ ελέγχου 

κατάςταςησ των ςυςκευών (Device Control) και ςυγχρόνωσ να μπορεύ να 

επιβλϋπει όλα τα ςυμβϊντα μϋςω τησ αντύςτοιχησ εφαρμογήσ ςυμβάντων. ε ϋνα 

τρύτο παρϊθυρο να μπορεύ να βλϋπει ζωντανϊ (live) π.χ. μαγνητοςκοπημϋνεσ 

εικόνεσ από το  ςύςτημα CCTV ςτη περύπτωςη ςυναγερμών ό αιτόςεων από 

πελϊτεσ (πλϋον οι νϋεσ μοντϋρνεσ μεγϊλεσ οθόνεσ προςφϋρουν επαρκό ανϊλυςη 

που υποςτηρύζει την ύπαρξη πολλών παραθύρων ςε μύα οθόνη). Επύςησ, θα 

πρϋπει να υπϊρχει η δυνατότητα να μπορούν να εύναι παρϊλληλα ανοιχτϋσ 

εφαρμογϋσ όπωσ MS Word ό MS Excel. 

iii. Τποςτόριξη Δικτύων πολλών χρόςεων και εφαρμογών (Multi-Purpose 

Networks). Σο ςύςτημα θα πρϋπει να μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ με τη χρόςη 

μύασ κοινόσ δικτυακόσ υποδομόσ που θα χρηςιμοποιεύται ςυγχρόνωσ για όλεσ τισ 

διαφορετικϋσ υπηρεςύεσ που αφορούν ςε λειτουργύεσ του Υορϋα Διαχεύριςησ, 

χωρύσ να υπϊρχει ανϊγκη για ξεχωριςτό δύκτυο. 

iv. Επανεκκύνηςη λόγω διακοπόσ. Σο ςύςτημα θα πρϋπει να ϋχει την δυνατότητα 

αυτόματησ επανεκκύνηςησ μετϊ από διακοπϋσ ρεύματοσ.  

v. Διαχεύριςη χρηςτών. Θα πρϋπει να υπϊρχει η δυνατότητα διαχεύριςησ των 

χρηςτών του ςυςτόματοσ (User Management), οπότε ςε κϊθε χειριςτό θα 

αποδύδεται ϋνασ αριθμόσ χρόςτη, ςυνθηματικό (password) και ϋνα προφύλ 

εξουςιοδοτόςεων.  Ο χειριςτόσ θα ςυνδϋεται ςτο ςύςτημα με τον κωδικό και το 

ςυνθηματικό του και θα μπορεύ να κϊνει χρόςη μόνο των εργαςιών που του 

ϋχουν ανατεθεύ μϋςω του προφύλ εξουςιοδοτόςεων. Σο κϊθε προφύλ θα 

δημιουργεύται από ςυνδυαςμό των λειτουργιών που ενδιαφϋρουν τον 

ςυγκεκριμϋνο χειριςτό. Πολλού χειριςτϋσ θα μπορούν να αποτελούν μύα ομϊδα 

χρηςτών (group). Επύςησ, το ςύςτημα θα πρϋπει να καταγρϊφει ςυνεχώσ όλεσ 

τισ κινόςεισ που γύνονται, εύτε αφορούν κϊποιο χρόςτη εύτε κϊποια εφαρμογό 

(user, log and application activity).  

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό 

vi. Σο ςύςτημα θα πρϋπει να παρϋχει Εφαρμογό Καταμϋτρηςησ αυτοκινότων 

εντόσ του ςταθμού αυτοκινότων (Counting). Οι ελϊχιςτεσ λειτουργύεσ του 

υπο-ςυςτόματοσ αυτού θα πρϋπει να εύναι:  
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 Να καταμετρϊ τισ γεμϊτεσ θϋςεισ του parking ςυνολικϊ και να τισ διαχωρύζει 

ςε κρατημϋνεσ θϋςεισ για μόνιμουσ πελϊτεσ, μη κρατημϋνεσ και κρατημϋνεσ 

θϋςεισ (booked) για τουσ διαβατικούσ πελϊτεσ καθώσ και τισ ςυνολικϋσ θϋςεισ. 

 Να κλεύνει αυτόματα την εύςοδο του parking εϊν αυτό εύναι γεμϊτο. 

 Να μπλοκϊρει τισ ελεύθερεσ θϋςεισ ανϊλογα με το χαρακτηριςμό τουσ  

(κρατημϋνεσ -reserved, ελεύθερεσ- non reserved, κ.α.). 

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό. 

vii. Θα αξιολογηθεύ η δυνατότητα ελϋγχου ςυςκευών (Device Control) του 

ςυςτόματοσ ςε πραγματικό χρόνο (on line). Οι μονϊδεσ αυτϋσ μπορεύ να εύναι: 

 Εύςοδοι – Έξοδοι 

 Φειροκύνητα ταμεύα. 

Οι εντολϋσ ελϋγχου να αφορούν ςυγκεκριμϋνεσ ςυςκευϋσ και μετϊ το τϋλοσ του 

ελϋγχου το ςχετικό μόνυμα που προκύπτει θα πρϋπει να καταγρϊφεται.  

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό. 

viii. Δυνατότητα Διαχεύριςησ Διαφορετικών Σιμοκαταλόγων χρϋωςησ 

ςτϊθμευςησ. Με αυτό το ςύςτημα, ο χειριςτόσ θα πρϋπει να μπορεύ να 

διαχειρύζεται πολλούσ τιμοκαταλόγουσ ανεξϊρτητα. Θα πρϋπει να 

υποςτηρύζονται τουλϊχιςτον οι παρακϊτω λειτουργύεσ: 

 Σιμοκατϊλογοι ανϊ ώρα ςτϊθμευςησ ό χρονικϋσ ζώνεσ ιςχύοσ τιμοκαταλόγων. 

 Προγραμματιςμόσ περιόδων χρϋωςησ ςε ϋνα εβδομαδιαύο πρόγραμμα. 

 Διαχεύριςη ςταθερών τιμών, Μϋγιςτων χρεώςεων πρώτησ ημϋρασ, δεύτερησ 

κ.τλ., ό και περιόδου εντόσ ημϋρασ (πρωινό, απογευματινό, βραδινό) ό ϊλλη 

ζώνη χρϋωςησ. 

 Σιμοκατϊλογοι για αργύεσ και ειδικϋσ ημϋρεσ. 

 Εύχρηςτη διαχεύριςη περιόδου χϊριτοσ μεταξύ των βημϊτων χρϋωςησ του 

τιμοκαταλόγου. 

 Διαφορετικού τύποι ειςιτηρύων θα μπορούν να ακολουθούν διαφορετικϊ 

βόματα χρϋωςησ του τιμοκαταλόγου ανϊλογα με τισ επιθυμύεσ τησ διούκηςησ 

τησ Δημωφϋλεια. 

 το ςύςτημα θα οριςτεύ ο τιμοκατϊλογοσ λειτουργύασ του χώρου ςτϊθμευςησ 

αρχικϊ και ςτην ςυνϋχεια θα λειτουργεύ αυτόματα χωρύσ την δυνατότητα 

αλλαγόσ τιμών από τον ταμεύα.  

 Ο τιμοκατϊλογοσ θα μπορεύ να υποςτηρύζει κϊθε δυνατό διαμόρφωςη τιμών 

τόςο ανϊ ώρα τησ ημϋρασ (με μϋγιςτη ημερόςια χρϋωςη) όςο και για ειδικϋσ 

ςυμφωνύεσ με μόνιμουσ πελϊτεσ. 

 Για τουσ επιςκϋπτεσ θα δύνεται ςύντομοσ δωρεϊν χρόνοσ (π.χ. 20’). Μετϊ την 

ϋλευςη του δωρεϊν χρόνου θα απαιτεύται πληρωμό.  
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 Δυνατότητα οριςμού ςυγκεκριμϋνου και οριζόμενου χρόνου ‘χϊριτοσ’ για την 

ϋγκαιρη ϋξοδο του οχόματοσ. ε αντύθετη περύπτωςη ο κϊτοχοσ του 

αντύςτοιχου ειςιτηρύου θα πρϋπει να καλεύται να καταβϊλει την επιπλϋον 

αμοιβό η οπούα θα πρϋπει επύςησ να μπορεύ να οριςτεύ ςτο ςύςτημα 

παραμετρικϊ. 

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό. 

ix. Δυνατότητα μελλοντικόσ εφαρμογόσ εκπτωτικόσ πολιτικόσ ςτουσ πελϊτεσ επύ 

του αντιτύμου τησ ςτϊθμευςησ μετϊ την πραγματοπούηςη αγορών από 

ςυγκεκριμϋνα καταςτόματα. Ο τύποσ τησ προςφερόμενησ ϋκπτωςησ θα 

καθορύζεται από τον διαχειριςτό και δύναται να εύναι:  

 Ποςοςτιαύα ϋκπτωςη (π.χ.: 20% τησ αξύασ του ειςιτηρύου) 

 Φρηματικό ϋκπτωςη   (π.χ.: -2€ τησ αξύασ του ειςιτηρύου) 

 Φρονικό ϋκπτωςη  (π.χ.: 2 ώρεσ δωρεϊν ςτϊθμευςη) 

 Αλλαγό τιμοκαταλόγου  (π.χ.:Ωριαύα χρϋωςη 1€ αντύ για 3€) 

 Μηδενιςμό   (Δωρεϊν ςτϊθμευςη). 

x. Ηλεκτρονικό Βιβλύο τϊθμευςησ. Σο προςφερόμενο από τον Ανϊδοχο 

ςύςτημα θα πρϋπει να εύναι εναρμονιςμϋνο και να ανταποκρύνεται πλόρωσ ςτισ 

απαιτόςεισ του Κώδικα Υορολογικών τοιχεύων όςον αφορϊ τουσ ταθμούσ 

Αυτοκινότων όπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ςτην ΠΟΛ. 1166/02, ςτην νεότερη ΠΟΛ 

1083/2003 και ςτην πιο πρόςφατη ΠΟΛ 1023 με θϋμα την «Εφαρμογό των 

διατϊξεων του Κώδικα Υορολογικόσ Απεικόνιςησ υναλλαγών (ν. 4093/2012, 

υποπαρϊγραφοσ Ε1) από 1.1.2014, μετϊ τισ τροποποιόςεισ που επόλθαν με το 

ϊρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΥΕΚ 287Α΄)»  και του Κ.Β.. Σο ςύςτημα που θα 

προςφϋρει ο Ανϊδοχοσ, επύ ποινό απόρριψησ, θα πρϋπει να εύναι  πλόρωσ 

εναρμονιςμϋνο με το τρϋχον φορολογικό καθεςτώσ παρϋχοντασ την δυνατότητα 

τόρηςησ του βιβλύου ςτϊθμευςησ ηλεκτρονικϊ ςε αρχεύο.  

xi. Εφαρμογό Διαχεύριςησ υναγερμών και Ειδοποιόςεων. Όλο το ςύςτημα θα 

πρϋπει να εύναι ευϋλικτο και αςφαλϋσ όςον αφορϊ ςτην  διαχεύριςη 

ειδοποιόςεων. Όταν ςυμβεύ κϊποιο ςυμβϊν (event) που απαιτεύ ειδοπούηςη, 

αυτό καταγρϊφεται. Σο ποιο ςυμβϊν απαιτεύ ειδοπούηςη, τι τύπου, και με τι 

ςημαντικότητα, θα πρϋπει να μπορεύ να ορύζεται κατϊ την εγκατϊςταςη του 

ςυςτόματοσ. Σο ςύςτημα διαχεύριςησ ειδοποιόςεων, θα δϋχεται τισ ειδοποιόςεισ 

και θα τισ μεταφϋρει ςε προκαθοριςμϋνα ςημεύα για διαχεύριςη με ςειρϊ 

προτεραιότητασ.  

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό. 

xii. Αρχεύο Καταγραφόσ ςτοιχεύων-ςυμβϊντων ςυςτόματοσ.  Σο ςύςτημα θα 

πρϋπει να μπορεύ ςυνεχώσ να προβϊλλει τα ςυμβϊντα που προκύπτουν και τισ 

πληροφορύεσ τουσ. Έτςι, θα πρϋπει να επιτρϋπεται το φιλτρϊριςμα των 

δεδομϋνων με βϊςη το ειςιτόριο και το εύδοσ τησ ςυςκευόσ.  

Σελικϊ θα πρϋπει να παρϊγεται: 
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 Παρουςύαςη ςτην οθόνη των ςτοιχεύων ςυμβϊντων βϊςει των παρεχόμενων 

φύλτρων επιλογόσ. 

 Εκτύπωςη του ςυμβϊντοσ.   

Η οθόνη προβολόσ των ςυμβϊντων θα πρϋπει να μπορεύ να κρατόςει 

τουλϊχιςτον μϋχρι 1.000 ςυμβϊντα. Αν προκύψουν επιπλϋον, το τελευταύο 

χρονικϊ ςυμβϊν (event) θα διώχνει το παλαιότερο χρονικϊ. 

Κϊθε ςυμβϊν ςτο ςύςτημα θα πρϋπει να αποθηκεύεται ςτο αρχεύο ιςτορικών 

ςυμβϊντων και να ομαδοποιεύται τουλϊχιςτον ςτισ εξόσ κατηγορύεσ: μη 

προγραμματιςμϋνα ςυμβϊντα, ςυμβϊντα προςωπικού, χρόςη καρτών, 

οικονομικϋσ ςυναλλαγϋσ. 

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό. 

xiii. Εφαρμογό Διαχεύριςησ πόρων ςυςτόματοσ (System Monitor). Σο ςύςτημα 

θα πρϋπει να μπορεύ να επιβλϋπεται ςυνεχώσ. Συχόν προβλόματα θα πρϋπει να 

αναγνωρύζονται αμϋςωσ και να παρϊγονται ειδοποιόςεισ με μορφό ςυναγερμού. 

Έτςι θα αποτρϋπονται βλϊβεσ του ςυςτόματοσ και θα βελτιώνεται η 

διαθεςιμότητϊ του. Θα πρϋπει κατ’ ελϊχιςτο να εμφανύζονται τα ακόλουθα 

μηνύματα ό προειδοποιόςεισ του ςυςτόματοσ: 

 Αναπλόρωςησ ειςιτηρύων ειςόδου.  

 Κατϊςταςησ λειτουργύασ τερματικών. 

 Πληρότητασ χώρου ςτϊθμευςησ. 

xiv. Οικονομικϋσ Αναφορϋσ. Σα απαραύτητα ςτοιχεύα για το λογιςτόριο θα 

προκύπτουν από την ςυγκϋντρωςη όλων των αρχεύων πωλόςεων. Αυτϊ μπορούν 

να προϋρχονται από διϊφορεσ ςυςκευϋσ όπωσ χειροκύνητα ταμεύα, φορητϊ 

τερματικϊ, εξόδουσ, κ.λπ. Η εκτύπωςη που θα προκύπτει θα περιϋχει τισ 

πωλόςεισ, το ςχετικό ΥΠΑ,  από ποια ςυςκευό προϋρχεται (shift Settlement) 

καθώσ και το ςυνολικό τζύρο όλων των ςυςκευών (ςε ημερόςια, εβδομαδιαύα, 

μηνιαύα και ετόςια βϊςη). Η ςημαντικό πληροφορύα θα πρϋπει να βρύςκεται ςτην 

κορυφό τησ εκτύπωςησ εκκαθϊριςησ (Settlement printout) και να ακολουθούν οι 

ποςότητεσ πώληςησ και ο τρόποσ πληρωμόσ. 

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό. 

xv. Αναφορϋσ ςυςτόματοσ Διαχεύριςησ (Reports). Με αυτό το υποςύςτημα θα 

πρϋπει να παρϊγονται αναφορϋσ με τη μορφό πινϊκων και γραφημϊτων. Η 

λειτουργικότητϊ του θα πρϋπει να περιλαμβϊνει αναφορϋσ όπωσ: 

 Πληρότητα του ςταθμού ανϊ ώρα λειτουργύασ. 

 Φρόνουσ παραμονόσ. 

 Σζύροσ/ Κύνηςη. 

 ύνολο τζύρου κινόςεων.  

 ύνολο ςυμβϊντων.  

 Ημερολόγιο ςυμβϊντων.  
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 Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο αποδεύξεων. 

Θα πρϋπει επύςησ να παρϋχεται η δυνατότητα επεξεργαςύασ των πληροφοριών 

που βρύςκονται αποθηκευμϋνεσ ςτο αρχεύο ιςτορικών ςυμβϊντων, παρϋχοντασ 

ϋτςι ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα για την λειτουργύα του χώρου ςτϊθμευςησ. Σα 

ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα θα πρϋπει να δύνονται ανϊ ϋτοσ/ μόνα/ εβδομϊδα/ ημϋρα/ 

ώρα λειτουργύασ, ανϊ ςταθμό, ανϊ μονϊδα του ςυςτόματοσ και ανϊ τύπο 

πληρωμόσ.  Επιπλϋον, όλα τα ςτατιςτικϊ θα πρϋπει να δύνονται εύτε ςε πλόθοσ 

κινόςεων εύτε ςε αξύεσ εύτε ςε μϋςο όρο πλόθουσ κινόςεων προσ αξύα. Σϋλοσ τα 

ςτοιχεύα θα πρϋπει να δύνονται εύτε ςε μορφό υνόλου εύτε αναλυτικϊ.   

xvi. Εκτυπώςεισ – τατιςτικϊ τοιχεύα. Σο ςύςτημα θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να 

δώςει πλόρη οικονομικό εικόνα του ταμεύου τησ επιχεύρηςησ τόςο ςε ςύνολο όςο 

και ανϊ μονϊδα (Σαμεύο) και τύπο ειςιτηρύου. Όλεσ οι καταςτϊςεισ (Φ & Ζ 

αναφορϋσ) πρϋπει να μπορούν να δύνονται ςε επύπεδο Βϊρδιασ/ Ημϋρασ/ 

Εβδομϊδασ/ Μόνα/ Έτουσ. Θα αξιολογηθεύ η ύπαρξη επιπλϋον ςτατιςτικών 

όπωσ: πληρότητα του ςταθμού, αριθμόσ ειςόδων και εξόδων αυτοκινότων, 

αναφορϊ μηδενιςμϋνων ειςιτηρύων, αναφορϊ χειροκύνητων ανοιγμϊτων μπϊρασ, 

χρόςη ϊκυρων καρτών, οικονομικϊ ςτοιχεύα όπωσ πληρωμϋσ ανϊ τύπο 

ειςιτηρύου και καρτών μονύμων κ.ϊ. 

Σονύζεται πωσ επύ ποινό απόρριψησ θα πρϋπει τουλϊχιςτον τα data των 

ςτατιςτικών ςτοιχεύων να γύνονται Export ςε αρχεύο (π.χ.  .csv) για περαιτϋρω 

επεξεργαςύα. 

xvii. Δυνατότητα για Λειτουργύα πιςτωτικών καρτών (να γύνει αναλυτικό 

περιγραφό). 

xviii. Διαχεύριςη Πελατών. Σο ςύςτημα θα πρϋπει να εκδύδει/ διαχειρύζεται κϊρτεσ 

οριςμϋνου χρόνου για τουσ μόνιμουσ/ τακτικούσ πελϊτεσ.  Μϋςω κατϊλληλου 

προγραμματιςμού θα μπορεύ να καθοριςτεύ το διϊςτημα ςτο οπούο επιτρϋπεται 

να ειςϋρχεται κϊθε ομϊδα μονύμων πελατών/ υπαλλόλων. Επιπλϋον, το ςύςτημα 

θα πρϋπει να ϋχει την δυνατότητα του antipassback ςτη λειτουργύα των μονύμων 

καρτών. Να μην επιτρϋπει δηλαδό, δύο διαδοχικϋσ ειςόδουσ με μύα κϊρτα, αλλϊ 

να πρϋπει να ϋχει μεςολαβόςει ϋξοδοσ.  

Η τιμολόγηςη των διαβατικών πελατών θα πρϋπει να γύνεται με βϊςη το χρόνο 

παραμονόσ τουσ ςτο ςταθμό. Οι χρεώςεισ θα πρϋπει να καθορύζονται με τον 

κατϊλληλο προγραμματιςμό των πακϋτων χρεώςεων ςτο ςύςτημα και θα 

πρϋπει να μπορεύ να οριςτεύ διαφορετικό τιμολόγηςη ανϊλογα με την ώρα και 

την ημϋρα τησ εβδομϊδασ, μόνιμουσ, ειδικϋσ ςυμφωνύεσ, εκπτωτικϋσ πολιτικϋσ, 

κ.λπ.  

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό. 
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8.  Σύςτημα αναγνώριςησ πινακίδων 

Σο ςύςτημα αυτόματησ αναγνώριςησ των πινακύδων κυκλοφορύασ ςτην εύςοδο του 

παρκινγκ, ϋχει ςτόχο την αυτόματη (χωρύσ την μεςολϊβηςη ανθρώπου) ςυμπλόρωςη 

του ηλεκτρονικού βιβλύου ςτϊθμευςησ και την ςύνδεςη του αριθμού κυκλοφορύασ 

των ειςερχόμενων οχημϊτων με τα ειςιτόρια ειςόδου. 

Σο ςύςτημα θα πρϋπει προαιρετικϊ να μπορεύ να ενημερώνεται με τα αρχεύα των 

κλεμμϋνων και καταζητούμενων οχημϊτων (black list) ϋτςι ώςτε αν κϊποιο από 

αυτϊ ειςϋλθει ςτον ςταθμό να αποςτεύλει ειδικό μόνυμα ςυναγερμού (alarm) ςτο 

κϋντρο ελϋγχου του ςταθμού. Επύςησ, για τουσ ανεπιθύμητουσ διαβατικούσ Πελϊτεσ 

θα πρϋπει να μπορεύ να μπλοκαριςτεύ και η ϋκδοςη ειςιτηρύου. 

Επιπροςθϋτωσ, το ςύςτημα αυτόματησ αναγνώριςησ θα πρϋπει να ϋχει τη 

δυνατότητα (ςε μελλοντικό επϋκταςη) να ελϋγχει αν η εύςοδοσ των μονύμων 

πελατών γύνεται με κϊποιο από τα αυτοκύνητα που ϋχουν δηλώςει (μϋχρι δύο 

αυτοκύνητα ανϊ μόνιμο και ανϊ θϋςη).  

Σο ςύςτημα θα πρϋπει να αποτελεύται από τα εξόσ: 

 Σον εξοπλιςμό και το λογιςμικό του ςυςτόματοσ αυτόματησ αναγνώριςησ. 

 Κϊμερα ειδικών προδιαγραφών που τοποθετούνται ςτην εύςοδο (ό και ϋξοδο) 

των αυτοκινότων του ςταθμού. 

Σο ςύςτημα θα πρϋπει να διαθϋτει ποςοςτό επιτυχούσ αναγνώριςησ μϋχρι 98%. 

Σο υπόλοιπο ποςοςτό που δεν αναγνωρύζεται, θα ανόκει ςε πινακύδεσ που περιϋχουν 

δυςανϊγνωςτουσ χαρακτόρεσ, όπου το ςύςτημα θα τουσ αντικαθιςτϊ με 

ερωτηματικό. την περύπτωςη που για οποιαδόποτε λόγο κϊποια πινακύδα δεν 

αναγνωριςθεύ (δυςανϊγνωςτη, κατεςτραμμϋνη κ.λπ.) το όχημα θα πρϋπει να 

παρακολουθεύται αυτόματα και χωρύσ την μεςολϊβηςη του χειριςτό, μϋςω του 

μοναδικού αριθμού EPAN που θα πρϋπει να παρϊγει το ςύςτημα διαχεύριςησ για όλα 

τα ειςερχόμενα αυτοκύνητα (ςχετικό κεφϊλαιο Υορολογικό λειτουργύα – EPAN).  

Θα αξιολογηθούν επιπλϋον χαρακτηριςτικϊ του ςυςτόματοσ, όπωσ: 

 Αναγνώριςη των Πινακύδων εν κινόςει.  

 Πιςτοποιημϋνη Αναγνώριςη των Ελληνικών Πινακύδων καθώσ και 

αναγνώριςη τουλϊχιςτον  των  πινακύδων των χωρών τησ Ευρωπαώκόσ 

Ένωςησ. 

 Μϋγεθοσ εικόνασ 1280 x 600 pixels τουλϊχιςτον, 

 Κατανϊλωςη μικρότερη από 25 Watts 

 IR LED Τπϋρυθροι προβολεύσ με εγγύηςη για 10 χρόνια ζωόσ τουλϊχιςτον 

 Θερμοκραςύα λειτουργύασ τουλϊχιςτον από -25 ϋωσ +60 C. 

 Δυνατότητα εμφϊνιςησ τησ φωτογραφύασ του LPR από το αρχεύο κινόςεων 

του οχόματοσ ςτο κεντρικό ςύςτημα (Card Tracking) για λόγουσ οπτικόσ 

επιβεβαύωςησ του αριθμού που αναγνωρύςτηκε. 

Να γύνει αναλυτικό περιγραφό. 
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9. Πινακίδα Σήμανςησ Πληρότητασ Παρκινγκ 

Για την ϋγκαιρη ενημϋρωςη των διαβατικών πελατών ςχετικϊ με τη διϊθεςη 

ελεύθερων θϋςεων ςτϊθμευςησ θα πρϋπει να τοποθετηθεύ ηλεκτρονικό Πινακύδα 

όμανςησ Πληρότητασ του ταθμού, η οπούα θα τοποθετηθεύ ςε κατϊλληλο χώρο, 

ϋξω από τισ ειςόδουσ του ςταθμού και η οπούα θα ενημερώνει ςε πραγματικό χρόνο 

(real time) τουσ διαβατικούσ πελϊτεσ αν υπϊρχουν κενϋσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ και 

πόςεσ θϋςεισ (αριθμητικϊ) ό αν ο ςταθμόσ εύναι πλόρησ.  

την περύπτωςη αυτό, δεν θα επιτρϋπεται η εύςοδοσ οχημϊτων ςτο ςταθμό, μϋχρι να 

ελευθερωθούν θϋςεισ ςτϊθμευςησ. Η πινακύδα θα εύναι τεχνολογύασ LED μύασ όψησ, 

και οι ενδεύξεισ τησ θα εύναι χρώματοσ κόκκινου ό πρϊςινου και θα εύναι ειδικϊ 

ςχεδιαςμϋνη για  εξωτερικούσ, παρϊ την οδό χώρουσ ςτϊθμευςησ. Οι ελϊχιςτεσ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που πρϋπει να καλύπτονται εύναι οι ακόλουθεσ: 

 Καταςκευό ςύμφωνα με τισ οπτικϋσ και μηχανολογικϋσ προδιαγραφϋσ του 

προτύπου EN 12966. 

 Να διαθϋτει επιφϊνεια Full Matrix για την προβολό μηνυμϊτων ανϊλυςησ 64x16 

pixel. 

 Αυτόματη ρύθμιςη φωτεινότητασ 16 επιπϋδων. 

 Να διαθϋτει ςτατικό πεδύο με την ϋνδειξη "P", το λογότυπο ό και οποιοδόποτε 

ςταθερό ςύμβολο ό μόνυμα. 

 Να διαθϋτει ενςωματωμϋνο τροφοδοτικό. 

 Προςταςύα πλαιςύου από ςκόνη, βροχό, υγραςύα: IP54 

 Να διαθϋτει θύρα RS232 ό RS485 για επικοινωνύα. 

 

10. Υλικά / Καλωδίωςη 

την προςφορϊ του ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να περιλϊβει και όλα τα απαραύτητα 

υλικϊ και εργαςύεσ που απαιτούνται για την διαςύνδεςη των μονϊδων του 

ςυςτόματοσ. 

Οι υποδομϋσ αυτϋσ θα αφορούν την διαςύνδεςη των μονϊδων με Καλώδιο Δικτύου 

SFTP FTP CAT5e καθώσ και την παροχό τουσ με ρεύμα με Καλώδιο ρεύματοσ 3 x 1,5 x 

1mm². 

Επύςησ θα περιλαμβϊνονται και όλα τα υλικϊ διϋλευςησ των καλωδύων (ςπιρϊλ, 

ςωλόνεσ, κ.λπ.) καθώσ και τα υλικϊ ςτόριξησ του εξοπλιςμού αςύρματησ δικτύωςησ 

(ιςτού, κ.λπ.). 
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Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

1. Υπηρεςίεσ Εκπαίδευςησ 

Η εκπαύδευςη αποτελεύ ϋναν από τουσ πιο ςημαντικούσ παρϊγοντεσ για τη 

διαςφϊλιςη τησ απρόςκοπτησ και ςωςτόσ λειτουργύασ του υςτόματοσ ςτα πλαύςια 

τησ ευρύτερησ παραγωγικόσ λειτουργύασ του, και κατϊ ςυνϋπεια για την επιτυχύα 

του Έργου. Για τον λόγο αυτό, ο Ανϊδοχοσ ςτο πρόγραμμα εκπαύδευςησ που θα 

καταρτύςει, θα πρϋπει να φροντύςει ώςτε να καλυφθούν οι γνωςτικϋσ περιοχϋσ κϊθε 

κατηγορύασ χρόςτη, ανϊλογα με τον ρόλο που θα αναλϊβει κατϊ την παραγωγικό 

λειτουργύα του υςτόματοσ.  

Η εκπαύδευςη ςτην χρόςη του εξοπλιςμού, από τον προμηθευτό, θα αφορϊ ςτα 

αντικεύμενα: 

 Σον Φειριςμό των ςυςκευών του ςυςτόματοσ. 

 Σον Φειριςμό των εφαρμογών, επεξόγηςη των λειτουργικών πλόκτρων και 

των χρηςιμοποιούμενων διαδικαςιών. 

 Επεξόγηςη εννοιών και ειδικών όρων των υποςυςτημϊτων. 

 Τπόδειξη του τρόπου οργϊνωςησ και λειτουργύασ τησ εργαςύασ για κϊθε 

υποςύςτημα. 

 Εξεύρεςη λύςεων και απαντόςεων γύρω από τα πραγματικϊ, καθημερινϊ 

προβλόματα των χρηςτών και την προςαρμογό τουσ ςτο νϋο ςύςτημα. 

 Εκπαύδευςη ςτισ δυνατότητεσ παραμετροπούηςησ που διαθϋτει το κϊθε 

υποςύςτημα και ςτουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ μπορεύ ο χρόςτησ να τισ 

εκμεταλλευτεύ. 

Για την αποτελεςματικό μεταφορϊ τησ τεχνογνωςύασ, εκτόσ από τισ ώρεσ 

ςυμβατικόσ εκπαύδευςησ, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να παρϋχει και υπηρεςύεσ 

εκπαύδευςησ εν ώρα εργαςύασ (on-the-job training). Η εκπαύδευςη αυτόσ τησ μορφόσ 

θα πραγματοποιηθεύ κϊτω από πραγματικϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ του υςτόματοσ, 

κατϊ τη διϊρκεια τησ πιλοτικόσ λειτουργύασ του. 

Οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι θα πρϋπει να ςυμπεριλϊβουν ςτην τεχνικό προςφορϊ 

τουσ ϋνα αρχικό πρόγραμμα εκπαύδευςησ, που κατ’ ελϊχιςτον θα 

περιλαμβϊνει: τισ προτεινόμενεσ κατηγορύεσ εκπαιδευόμενων, τη διϊρκεια 

τησ εκπαύδευςησ, τα θεματικϊ αντικεύμενα και τισ ενότητεσ εκπαύδευςησ που 

θα καλύψουν. 

 

2. Υπηρεςίεσ Πιλοτικήσ Λειτουργίασ (διάρκειασ 5 ημερών) 

τα πλαύςια τησ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ, ο Ανϊδοχοσ θα παρϋχει υποςτόριξη που θα 

περιλαμβϊνει: 

 υνεχό και επιτόπια παρουςύα ςτελϋχουσ του. 

  Αποςφαλμϊτωςη των εφαρμογών. 

 Επύλυςη προβλημϊτων – υποςτόριξη χρηςτών. 

 υλλογό παρατηρόςεων από τουσ χρόςτεσ. 
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 Διόρθωςη / Διαχεύριςη λαθών. 

 Τποςτόριξη ςτον χειριςμό και λειτουργύα του υςτόματοσ. 

 “On the job training”.  

 Υυςικό παρουςύα 8 ώρεσ την ημϋρα για 5 ημϋρεσ (ςύνολο 40 ώρεσ). 

 

3. Υπηρεςίεσ Εγγύηςησ Καλήσ Λειτουργίασ 

Σα προςφερόμενα προώόντα (Κεντρικόσ Η/Τ Ελϋγχου Φώρων τϊθμευςησ, 

Φειροκύνητο Σαμεύο, Λογιςμικό Οικονομικών ςτοιχεύων, Μονϊδεσ Ειςόδου / Εξόδου, 

Μπϊρεσ, όμανςη Πληρότητασ ταθμού, ύςτημα Αυτόματησ Αναγνώριςησ 

Πινακύδων) θα πρϋπει να πληρούν τα τεχνικϊ και λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ όπωσ 

αυτϊ περιγρϊφονται ςτισ παρούςεσ προδιαγραφϋσ.  

Όλα τα προώόντα θα πρϋπει να καλύπτονται από Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ 

τουλϊχιςτον 12 μηνών.  

Οι υποχρεώςεισ του Ανϊδοχου ςτο πλαύςιο Εγγύηςησ Καλόσ Λειτουργύασ, 

περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτο τισ παρακϊτω υπηρεςύεσ: 

 Άμεςη Σηλεφωνικό Τποςτόριξη (Hotline). 9 π.μ. ϋωσ 5 μ.μ. τουλϊχιςτον για 

τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ Δευτϋρα ϋωσ ϊββατο εκτόσ των επύςημων αργιών. 

 Tηλε-υποςτόριξη (Tele-Support). Με την παρούςα υπηρεςύα, οι τεχνικού του 

τμόματοσ υποςτόριξησ θα ςυνδϋονται μϋςω τηλεφωνικόσ γραμμόσ με το 

ςύςτημα τησ Δημωφϋλεια για εντοπιςμό –διϊγνωςη –αποκατϊςταςη 

προβλημϊτων εντόσ 2 εργϊςιμων ωρών από την λόψη του αιτόματοσ. Μϋςω τησ 

υπηρεςύασ αυτόσ, θα παρϋχεται ϊμεςη ανταπόκριςη (αφού δεν θα χρειϊζεται να 

μεςολαβόςει χρόνοσ μετακύνηςησ).  

 Προληπτικό ςυντόρηςη όλων των μερών του ςυςτόματοσ βϊςει των οδηγιών 

του καταςκευαςτό (καθαριςμόσ, λύπανςη κινουμϋνων μερών κ.λπ.). 

Οποιαδόποτε εργαςύα προληπτικόσ ςυντόρηςησ, η οπούα προώποθϋτει τη μη 

διαθεςιμότητα του υςτόματοσ, θα εκτελεύται εκτόσ ωραρύου εργαςύασ τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να καταθϋςει επύ ποινό αποκλειςμού, 

βιβλύο προληπτικόσ ςυντόρηςησ (service). 

 Δωρεϊν επιςκευό (ανταλλακτικϊ και εργαςύα) βλαβών που οφεύλονται ςε 

καταςκευαςτικό αςτοχύα υλικών (βλϊβεσ που προϋκυψαν από την ςυνόθη 

χρόςη του ςυςτόματοσ υπό την προώπόθεςη ότι τηρούνται οι προδιαγραφϋσ 

λειτουργύασ του καταςκευαςτικού ούκου). Η αντιμετώπιςη των προβλημϊτων θα 

γύνεται ϊμεςα από την κλόςη μϋςω τησ  εξουςιοδοτημϋνησ εταιρεύασ – 

ςυνεργϊτη του Αναδόχου και δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει τισ 2 ώρεσ από τη 

λόψη του αιτόματοσ. 

 Απαραύτητεσ αναβαθμύςεισ του λογιςμικού του ςυςτόματοσ. Εγκατϊςταςη 

patches (το αργότερο ςε 5 εργϊςιμεσ ημϋρεσ από την ανακούνωςό τουσ) και 

ϊμεςη εγκατϊςταςη (εντόσ τησ επόμενησ εργϊςιμησ) των κρύςιμων εκδόςεων 

αςφαλεύασ (security updates).  

 Εκδόςεισ υντόρηςησ του λογιςμικού με πλόρεισ οδηγύεσ και διαδικαςύεσ 

εγκατϊςταςησ και εκμετϊλλευςησ. Παρϊδοςη αντιτύπων όλων των μεταβολών, 
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επανεκδόςεων, τροποποιόςεων των εγχειριδύων του υλικού και λογιςμικού του 

υςτόματοσ.  

 

SERVICE - ΑΜΕΗ ΕΠΙΛΤΗ ΒΛΑΒΩΝ 

Σο ςύςτημα θα πρϋπει να ϋχει ενςωματωμϋνο τον απαιτούμενο εξοπλιςμό και 

εφαρμογϋσ για υποςτόριξη μϋςω τηλεφώνου ό με χρόςη κατϊλληλου εξοπλιςμού, 

μϋςω διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτό, ο τεχνικόσ του προμηθευτό θα ϋχει την 

δυνατότητα πρόςβαςησ ςτο ςύςτημα του Πελϊτη μϋςω τηλεφώνου (ό μϋςω 

διαδικτύου). Η ςύνδεςη πρϋπει να εύναι αςφαλόσ και να προςτατεύεται από 

κωδικούσ αςφαλεύασ. Η ςύνδεςη αυτό θα πρϋπει να επιτρϋπει την απομακρυςμϋνη 

εποπτεύα του ςυςτόματοσ (Remote Helpdesk) δύνοντασ λύςη ςτο πρόβλημα 

απευθεύασ ό μϋςω του τοπικού τεχνικού - ανϊλογα με το πρόβλημα.  

Η καταςκευό του ςυςτόματοσ θα πρϋπει να εύναι υλοποιημϋνη ςε κομμϊτια 

(modular) εύκολο να αντικαταςταθούν από όχι υψηλϊ εξειδικευμϋνουσ τεχνικούσ, 

αποδεδειγμϋνησ αξιοπιςτύασ και τεχνολογύασ με ςτόχο τουσ πολύ χαμηλούσ χρόνουσ 

χωρύσ ςύςτημα (downtime) το οπούο βϋβαια ςημαύνει χαμηλό απώλεια εςόδων. 

Σαυτόχρονα πρϋπει να προςφϋρεται και πρόγραμμα προληπτικόσ ςυντόρηςησ το 

οπούο να ςυνοδεύεται από αναλυτικϋσ οδηγύεσ και ςυγκεκριμϋνα διαςτόματα 

ςυντόρηςησ. 

Τπηρεςύεσ Τποςτόριξησ Καλόσ Λειτουργύασ Εξοπλιςμού μετϊ την Εγγύηςη   

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να αναφϋρει το προτεινόμενο υμβόλαιο υντόρηςησ του 

Εξοπλιςμού του Φώρου τϊθμευςησ μετϊ την Εγγύηςη, παρϋχοντασ τισ ύδιεσ 

υπηρεςύεσ  με αυτϋσ κατϊ την διϊρκεια Εγγύηςησ.  

 

4. Τεχνικά Εγχειρίδια 

Ο Ανϊδοχοσ  θα πρϋπει να παραδώςει ςτην Δημωφϋλεια ϋνα αντύγραφο των 

τεχνικών εγχειριδύων του εξοπλιςμού, με οδηγύεσ εγκατϊςταςησ, χρόςησ, λειτουργύασ 

και ςυντόρηςησ. Σα τεχνικϊ εγχειρύδια θα πρϋπει να εύναι γραμμϋνα ςτην Ελληνικό 

και ςτην Αγγλικό γλώςςα. Επιπλϋον, θα πρϋπει να δοθούν διαγρϊμματα 

εγκατϊςταςησ, τα οπούα θα περιλαμβϊνουν διαγρϊμματα του όλου εγκατεςτημϋνου 

ςυςτόματοσ καθώσ και διαγρϊμματα διαςύνδεςησ όλων των ςυςκευών που θα 

απαρτύζουν την εγκατϊςταςη. Εξϊλλου, η Δημωφϋλεια οφεύλει να διατηρεύ τα 

πρωτότυπα εγχειρύδια εξοπλιςμού ςε καλό κατϊςταςη ςτο δωμϊτιο ελϋγχου 

(Control Room).   

Ο υντϊξασ 
 
 
 
 

 
υκούδησ Σιμολϋων 

Μηχ.  Μηχανικόσ Σ.Ε.               

Εγκρύθηκε 

Ο προώςτϊμενοσ του Σμόματοσ 
Μηχανολογικών 

Εγκαταςτϊςεων και 
Επαγγελματικών Αδειών 

 
υκούδησ Σιμολϋων 

Μηχ.  Μηχανικόσ Σ.Ε.               

Θεωρόθηκε 

O Δ/ντησ Σεχνικόσ 
Τπηρεςύασ 

 
 

 
Φαραλαμπύδησ Πρόδρομοσ 

Αρχιτ. Μηχανικόσ 
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ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΟΣΗΣΩΝ 

 

Οι ποςότητεσ των απαιτούμενων ςυςτατικών του ϋργου, παρουςιϊζονται ςτον 

πύνακα που ακολουθεύ:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Η/Τ Κεντρικού ςυςτόματοσ και Φειροκύνητου 

Σαμεύου Εξοπλιςμόσ & Λογιςμικό 

1τμχ. 

2 Σερματικό Ειςόδου Διαβατικών & Μόνιμων 

Πελατών 

1 τμχ. 

3 Σερματικό Εξόδου Διαβατικών & Μόνιμων 

Πελατών 

1 τμχ. 

4 Σερματικό Ειςόδου/Εξόδου Μονύμων Πελατών 2 τμχ. 

5 ύςτημα αυτόματησ αναγνώριςησ πινακύδων 1 τμχ. 

6 Μπϊρεσ ελϋγχου ειςόδου/εξόδου 4 τμχ. 

7 όμανςη πληρότητασ παρκινγκ 1 τμχ. 

8 Τλικϊ για την εγκατϊςταςη και Τπηρεςύεσ 

Εγκατϊςταςησ & Παραμετροπούηςησ 

Κατ’ αποκοπό 

9 Βαςικό Εκπαύδευςη ςτο ςύςτημα  10 ώρεσ 

10 Τπηρεςύεσ πιλοτικόσ λειτουργύασ 40 ώρεσ 

 

Ο υντϊξασ 
 
 
 
 

 
υκούδησ Σιμολϋων 

Μηχ.  Μηχανικόσ Σ.Ε.               

Εγκρύθηκε 

Ο προώςτϊμενοσ του Σμόματοσ 
Μηχανολογικών 

Εγκαταςτϊςεων και 
Επαγγελματικών Αδειών 

 
υκούδησ Σιμολϋων 

Μηχ.  Μηχανικόσ Σ.Ε.               

Θεωρόθηκε 

O Δ/ντησ Σεχνικόσ 
Τπηρεςύασ 

 
 

 
Φαραλαμπύδησ Πρόδρομοσ 

Αρχιτ. Μηχανικόσ 
 

Διεύθυνςη Διοικητικόσ & 
Οικονομικόσ Τποςτόριξησ 

Αρ. μελϋτησ: 8/2018 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΩΡΟΤ 

ΣΑΘΜΕΤΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ : 74.400,00 ΕΤΡΩ 
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Η δαπϊνη τησ προμόθειασ του εν λόγω ςυςτόματοσ ανϋρχεται ςτο ποςό των 

74.400,00€ (ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24%). 

 
Η ανϊλυςη του προώπολογιςμού ϋχει ωσ ακολούθωσ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΟ 

1 Η/Τ Κεντρικού ςυςτόματοσ  

και Φειροκύνητου Σαμεύου  

Εξοπλιςμόσ & Λογιςμικό 

14.000,00 1 14.000,00€ 

2 Σερματικό Ειςόδου 

Διαβατικών & Μόνιμων 

Πελατών 

7.800,00 1 7.800,00€ 

3 Σερματικό Εξόδου 

Διαβατικών & Μόνιμων 

Πελατών 

7.300,00 1 7.300,00€ 

4 Σερματικό Ειςόδου/Εξόδου 

Μονύμων Πελατών 

4.800,00 2 9.600,00€ 

5 ύςτημα αυτόματησ 

αναγνώριςησ πινακύδων 

9.800,00 1 9.800,00€ 

6 Μπϊρεσ ελϋγχου 

ειςόδου/εξόδου 

2.250,00 4 9.000,00€ 

7 όμανςη πληρότητασ 

παρκινγκ 

2.500,00 1 2.500,00€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 60.000,00€ 

   ΥΠΑ 24% 14.400,00€ 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΥΠΑ 

24% 74.400,00€ 
 

Διεύθυνςη Διοικητικόσ & 
Οικονομικόσ Τποςτόριξησ 

Αρ. μελϋτησ: 8/2018 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΩΡΟΤ 

ΣΑΘΜΕΤΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ : 74.400,00 ΕΤΡΩ 
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τον προώπολογιςμό ςυμπεριλαμβϊνονται και όλα τα υλικϊ και οι υπηρεςύεσ 

εγκατϊςταςησ και παραμετροπούηςησ καθώσ επύςησ και οι υπηρεςύεσ εκπαύδευςησ 

και πιλοτικόσ λειτουργύασ. 

 

 

Ο υντϊξασ 
 
 
 
 

 
υκούδησ Σιμολϋων 

Μηχ.  Μηχανικόσ Σ.Ε.               

Εγκρύθηκε 

Ο προώςτϊμενοσ του Σμόματοσ 
Μηχανολογικών 

Εγκαταςτϊςεων και 
Επαγγελματικών Αδειών 

 
υκούδησ Σιμολϋων 

Μηχ.  Μηχανικόσ Σ.Ε.               

Θεωρόθηκε 

O Δ/ντησ Σεχνικόσ 
Τπηρεςύασ 

 
 

 
Φαραλαμπύδησ Πρόδρομοσ 

Αρχιτ. Μηχανικόσ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Σελίδα | 34  
 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικεύμενο τησ μελϋτησ 

Η παρούςα ςυγγραφό υποχρεώςεων περιλαμβϊνει τουσ ςυμβατικούσ όρουσ βϊςει 

των οπούων θα εκτελεςτεύ η προμόθεια και εγκατϊςταςη ενόσ ολοκληρωμϋνου 

ςυςτόματοσ ηλεκτρονικόσ διαχεύριςησ χώρου ςτϊθμευςησ ςτη Δημοτικό Αγορϊ 

Καβϊλασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο Ιςχύουςεσ διατϊξεισ 

Η διενϋργεια τησ προμόθειασ διϋπεται από τισ διατϊξεισ: 

 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του ϊρθρου 209 παρ. 4 του Ν.3463/2006 (ΥΕΚ Α’ 

114/08.06.2006) «Κύρωςη του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων» όπωσ 

διατηρόθηκε ςε ιςχύ με την περύπτωςη 38 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 377 του Ν. 

4412/2016 

 τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α’ 87/07.06.2010)  «Νϋα 

Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – 

Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο υμβατικϊ ςτοιχεύα 

Σα ςυμβατικϊ ςτοιχεύα κατϊ ςειρϊ ιςχύοσ εύναι: 

   α)   Η διακόρυξη του διαγωνιςμού  

   β)   Η τεχνικό ϋκθεςη 

        γ)   Η τεχνικό περιγραφό - ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ 

   δ)   Η ςυγγραφό υποχρεώςεων 

   ε)   Έντυπο προςφορϊσ 

 

Διεύθυνςη Διοικητικόσ & 
Οικονομικόσ Τποςτόριξησ 

Αρ. μελϋτησ: 8/2018 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΩΡΟΤ 

ΣΑΘΜΕΤΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ : 74.400,00 ΕΤΡΩ 
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ΑΡΘΡΟ 4ο Εγγυητικϋσ επιςτολϋσ 

1. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋςει εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ ςτον 

διαγωνιςμό η οπούα ορύζεται ςε ποςοςτό 1% επύ του ενδεικτικού προώπολογιςμού 

(χωρύσ να υπολογύζεται ο ΥΠΑ) ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016. 

2. Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ τησ παρούςασ προμόθειασ θα εύναι ποςού 

ύςου προσ το 5% τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ το ΥΠΑ, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016 και θα προςκομιςθεύ από τον ανϊδοχο κατϊ 

την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςύνολό 

τησ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό του αντικειμϋνου τησ 

ςύμβαςησ, ύςτερα από την εκκαθϊριςη των τυχόν απαιτόςεων από τουσ δυο 

ςυμβαλλόμενουσ και μετϊ την κατϊθεςη τησ Εγγυητικόσ Επιςτολόσ Καλόσ 

Λειτουργύασ. Εϊν ςτο πρωτόκολλο οριςτικόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ 

αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό υπϊρχει εκπρόθεςμη παρϊδοςη, η επιςτροφό τησ ωσ 

ϊνω εγγύηςησ γύνεται μετϊ την αντιμετώπιςη των παρατηρόςεων και του 

εκπροθϋςμου.  

3. Ο ανϊδοχοσ εγγυϊται προσ την αναθϋτουςα αρχό ότι το ϋργο θα εκτελεςθεύ 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ και προώποθϋςεισ τησ ςύμβαςησ, τουσ τεχνικούσ κανόνεσ και 

τα διεθνώσ αναγνωριςμϋνα πρότυπα που ιςχύουν, θα πληρού όλεσ τισ ιδιότητεσ και 

χαρακτηριςτικϊ που προβλϋπονται ςτη ςύμβαςη αυτό και θα ςτερεύται 

οποιωνδόποτε ελαττωμϊτων και ότι θα ανταποκρύνεται ςτισ προδιαγραφϋσ, 

λειτουργύεσ, αποτελϋςματα και ιδιότητεσ όπωσ αυτϋσ προδιαγρϊφονται ςτην 

διακόρυξη. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να εγγυηθεύ την καλό λειτουργύα του ςυνόλου του 

εξοπλιςμού που προςφϋρει για χρονικό περύοδο τουλϊχιςτον ενόσ (1) ϋτουσ μετϊ την 

οριςτικό παραλαβό του. Για την καλό λειτουργύα του εξοπλιςμού, μετϊ την οριςτικό 

παραλαβό του, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋςει εγγυητικό επιςτολό καλόσ 

λειτουργύασ, η αξύα τησ οπούασ θα ανϋρχεται ςε 5% του ςυνολικού ςυμβατικού 

τιμόματοσ χωρύσ ΥΠΑ τησ ςύμβαςησ, με χρόνο ιςχύοσ που θα καλύπτει όλο το 

χρονικό διϊςτημα τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ. Κατϊ την περύοδο τησ εγγύηςησ, 

ο ανϊδοχοσ ευθύνεται για την καλό λειτουργύα του ςυνόλου του εξοπλιςμού και του 

λογιςμικού του ςυςτόματοσ το οπούο προςφϋρει. Επύςησ κατϊ την ύδια περύοδο 

οφεύλει να αποκαταςτόςει οποιαδόποτε βλϊβη με τρόπο και ςε χρόνο ανϊλογα με τα 

όςα περιγρϊφονται ςτισ αντύςτοιχεσ παραγρϊφουσ για τισ υπηρεςύεσ ςυντόρηςησ. Η 

Εγγύηςη Καλόσ Λειτουργύασ επιςτρϋφεται μετϊ τη λόξη τησ περιόδου Εγγύηςησ, 

ύςτερα από την εκκαθϊριςη των τυχόν απαιτόςεων από τουσ δύο ςυμβαλλόμενουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο Οικονομικό Προςφορϊ 

την τιμό περιλαμβϊνονται, η αμοιβό/μιςθόσ, το ποςόν τησ ωριαύασ/μηνιαύασ 

αποζημύωςησ κϊθε μϋλουσ του προςωπικού του οικονομικού φορϋα που τυχόν θα 

απαςχοληθεύ, οι κοινωνικϋσ ειςφορϋσ, τυχόν φόροι (ειςοδόματοσ, κλπ), όλα τα τυχόν 

ϋξοδα παραμονόσ - μετακύνηςησ του προςφϋροντοσ ό του προςωπικού του, 

κρατόςεισ υπϋρ τρύτων καθώσ και τυχόν ϊλλεσ επιβαρύνςεισ ςύμφωνα με την 

κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παρϊδοςη και την 
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εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλϋπεται ςτα 

ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

Ο κϊθε υποψόφιοσ φορϋασ δικαιούται να υποβϊλει προςφορϊ για το ςύνολο του 

ϋργου. Δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ προςφορϋσ που 

υποβϊλλονται για μϋροσ αυτού.   

 

ΑΡΘΡΟ 6ο Αξιολόγηςη προςφορών 

τη ςτόλη «Παραπομπό Σεκμηρύωςησ» των Πινϊκων υμμόρφωςησ, ο προςφϋρων 

θα πρϋπει να τεκμηριώςει την απϊντηςό του με αναφορϊ ςτα τεχνικϊ φυλλϊδια που 

θα περιλαμβϊνει ςτην προςφορϊ του, ό ςτην τεχνικό του πρόταςη. ε περύπτωςη 

απόκλιςησ μεταξύ τησ απϊντηςησ και όςων αναφϋρονται ςτα τεχνικϊ φυλλϊδια, θα 

λαμβϊνονται υπόψη όςα αναφϋρονται ςτα τεχνικϊ φυλλϊδια. 

Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών για όςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν κατϊ 

την αξιολόγηςη των τεχνικών και λοιπών ςτοιχεύων αποδεκτϋσ, δεν 

αποςφραγύζονται αλλϊ επιςτρϋφονται. 

Σϋλοσ, προςφορϋσ που εύναι αόριςτεσ, αντιφατικϋσ, υπό αύρεςη, δεν περιλαμβϊνουν 

το ςύνολο των απαιτόςεων τησ παρούςασ Διακόρυξησ ό παρουςιϊζουν αποκλύςεισ 

από τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ Διακόρυξησ, απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ύμβαςη 

Ο ανϊδοχοσ με την κατϊ νόμο ϋγκριςησ του αποτελϋςματοσ υποχρεούται εντόσ δϋκα 

(10) ημερών από την κοινοπούηςό του ςε αυτόν του αποτελϋςματοσ του 

διαγωνιςμού, να προςϋλθει ςτα γραφεύα τησ Δημοτικόσ Κοινωφελούσ Επιχεύρηςησ 

Καβϊλασ για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, προςκομύζοντασ και την απαιτούμενη 

εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ.  

την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ωσ ϊνω 

ςυμφωνητικό μϋςα ςτην τεθεύςα προθεςμύα, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ 

τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη, με 

την ύδια διαδικαςύα, γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την  αμϋςωσ επόμενη 

πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Φρόνοσ Παρϊδοςησ υλικών 

Ο χρόνοσ παρϊδοςησ, δηλαδό η προμόθεια και η εγκατϊςταςη του υπό προμόθεια 

εξοπλιςμού και η παρϊδοςη ολόκληρου του εξοπλιςμού ςε πλόρη λειτουργύα, 

ορύζεται ςτουσ τρεισ (3) μόνεσ από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παρϊδοςησ του ϋργου μπορεύ να παρατεύνεται, πριν από τη 

λόξη του αρχικού ςυμβατικού χρόνου παρϊδοςησ, υπό τισ  προώποθϋςεισ του ϊρθρου 

206 του Ν. 4412/2016. την περύπτωςη που το αύτημα υποβϊλλεται από τον 

ανϊδοχο και η παρϊταςη χορηγεύται χωρύσ να ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ ό 

ϊλλοι ιδιαιτϋρωσ ςοβαρού λόγοι που καθιςτούν αντικειμενικώσ αδύνατη την 
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εμπρόθεςμη παρϊδοςη των ςυμβατικών ειδών επιβϊλλονται οι κυρώςεισ του 

ϊρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Επιτροπό παρακολούθηςησ και παραλαβόσ  

Η παραλαβό του εξοπλιςμού γύνεται από τισ Επιτροπϋσ, που ςυγκροτούνται 

ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 221 του Ν. 4412/16 και ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 208 του ωσ ϊνω νόμου. 

Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ θα γύνεται από την καθ’ ύλη αρμόδια 

υπηρεςύα, με την ϋκδοςη βεβαύωςησ καλόσ εκτϋλεςησ. Η πιςτοπούηςη τησ 

ολοκλόρωςησ όλων των υποχρεώςεων του Αναδόχου, θα γύνει από την Επιτροπό 

Παραλαβόσ, που ϋχει οριςθεύ με απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

Η Επιτροπό Παραλαβόσ μπορεύ να ειςηγεύται ωσ κατϊ Νόμο αρμόδιο, για την επιβολό 

κυρώςεων ςτον Ανϊδοχο, ςε περύπτωςη ςυμπεριφορϊσ του αντύθετησ προσ τα 

αναφερόμενα ςτη ςύμβαςη. Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύουν οι διατϊξεισ των ϊρθρων 216, 

218, 219 και 220 του Ν.4412/16. 

Η ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό των υλικών θα γύνεται από την Επιτροπό 

παραλαβόσ προμηθειών, η οπούα θα ςυντϊςςει το ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβόσ, 

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 209 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο Τποχρεώςεισ αναδόχου 

Οι εργαςύεσ θα γύνουν με όλα τα απαραύτητα μϋτρα προςταςύασ και με αποκλειςτικό 

ευθύνη του αναδόχου.  

Ο ανϊδοχοσ θα φϋρει την πλόρη και αποκλειςτικό ευθύνη: 

1. για την ακεραιότητα και την αςφϊλεια του προςωπικού του (ανεξαρτότωσ 

τησ ςχϋςησ εργαςύασ τησ οπούασ θα ϋχουν) από οποιοδόποτε κύνδυνο. 

2. για οποιαδόποτε ζημιϊ τυχόν προκληθεύ ςτον εξοπλιςμό και ςτα παρελκόμενϊ 

του 

3. ϋναντι τρύτων που αποδεδειγμϋνα θιγούν από λϊθοσ χειριςμούσ του 

προςωπικού του ό από τον ύδιο, κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών 

βϊςει τησ ςύμβαςησ που θα ςυναφθεύ.  

Σϋλοσ, ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λαμβϊνει όλα τα επιβαλλόμενα από τον νόμο μϋτρα 

αςφϊλειασ των εργαζομϋνων και να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ του ωσ προσ τον τεχνικό 

αςφαλεύασ και τον γιατρό εργαςύασ, την εκτύμηςη και πρόληψη επαγγελματικού 

κινδύνου, την προςταςύα από βλαπτικούσ παρϊγοντεσ κ.λ.π. Ομούωσ, υποχρεούται να 

αςφαλύςει τον χώρο εργαςιών και τον περιμετρικό χώρο με οποιοδόποτε μϋςο 

απαιτεύται εκ του νόμου για την προςταςύα τρύτων για όςο χρόνο διαρκϋςουν οι 

εργαςύεσ.  

Κατϊ ςυνϋπεια ςε περύπτωςη παρϊβαςησ ό ατυχόματοσ, ο ανϊδοχοσ παραμϋνει ο 

μόνοσ υπεύθυνοσ αςτικϊ και ποινικϊ για ζημιϋσ και ατυχόματα, εύτε ςτο προςωπικό 

του, εύτε ςε τρύτουσ λόγω παραβιϊςεων ό παραλεύψεών του.   
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Η δαπϊνη του εργατοτεχνικού προςωπικού που θα απαιτηθεύ θα βαρύνει 

αποκλειςτικϊ τον ανϊδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο Σρόποσ πληρωμόσ 

Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ εφϊπαξ (100% τησ ςυμβατικόσ 

αξύασ), μετϊ την οριςτικό παραλαβό των υλικών (ϊρθρο 200 Ν. 4412/2016). 

Η καταβολό τησ αμοιβόσ του αναδόχου θα γύνεται με την προςκόμιςη των 

παραςτατικών που προβλϋπονται ςτο αρ. 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώσ και 

κϊθε ϊλλου δικαιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ 

που διενεργούν τον ϋλεγχο και την πληρωμό, ςυνεκτιμημϋνου και του χρόνου που 

απαιτεύται για την θεώρηςη του ςχετικού χρηματικού εντϊλματοσ πληρωμόσ από 

την Τπηρεςύα Επιτρόπου του Ελεγκτικού υνεδρύου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  Εκχώρηςη τησ προμόθειασ 

Απαγορεύεται ςτον ανϊδοχο να εκχωρόςει μϋροσ ό ολόκληρο το αντικεύμενο τησ 

ςύμβαςησ ό το τιμολόγιο ςε τρύτο, (ακόμη και ςε Σρϊπεζεσ ό ϊλλα πιςτωτικϊ 

ιδρύματα) για την λόψη του δανεύου ό ϊλλησ μορφόσ χρηματοδότηςη χωρύσ την 

ϋγγραφη ςυναύνεςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

Εϊν ο Ανϊδοχοσ προβεύ ςε μεταβύβαςη ό εκχώρηςη χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη 

ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η τελευταύα δικαιούται, χωρύσ προηγούμενη 

όχληςη, να επιβϊλει αυτοδικαύωσ τισ κυρώςεισ για αθϋτηςη τησ ύμβαςησ.   

 

ΑΡΘΡΟ 13ο Αναθεώρηςη τιμών 

Οι τιμϋσ μονϊδοσ τησ προςφορϊσ του προμηθευτό εύναι ςταθερϋσ και αμετϊβλητεσ ςε 

όλη τη διϊρκεια τησ προμόθειασ και δεν αναθεωρούνται για κανϋνα λόγο. 

 

 

 

Ο υντϊξασ 
 
 
 
 

 
υκούδησ Σιμολϋων 

Μηχ.  Μηχανικόσ Σ.Ε.               

Εγκρύθηκε 

Ο προώςτϊμενοσ του Σμόματοσ 
Μηχανολογικών 

Εγκαταςτϊςεων και 
Επαγγελματικών Αδειών 

 
υκούδησ Σιμολϋων 

Μηχ.  Μηχανικόσ Σ.Ε.               

Θεωρόθηκε 

O Δ/ντησ Σεχνικόσ 
Τπηρεςύασ 

 
 

 
Φαραλαμπύδησ Πρόδρομοσ 

Αρχιτ. Μηχανικόσ 

 

 


