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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Η ̟αρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

α̟ευθείας ανάθεση µε α̟όφαση ∆ηµάρχου, των δράσεων Καταγραφής της 

Υφιστάµενης Κατάστασης ∆ηµόσιων Χώρων Στάθµευσης και Αξιολόγηση του 

Εφαρµοζόµενου Συστήµατος  ∆ιαχείρισης  τους, ό̟ως αυτές ̟εριέχονται στο 

εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο και αφορούν την εκτέλεση των εργασιών ̟ου 

αναφέρονται στις ενέργειες:  

� 3.1:  Περιγραφή Υφιστάµενων Χώρων Στάθµευσης 

� 3.2:  Αξιολόγηση Μεθόδων χρέωσης - ελέγχου χώρων στάθµευσης 

� 3.3:  Περιγραφή α̟αιτήσεων χρηστών και διαχειριστών 

του έργου µε τίτλο «Αξιολόγηση Τεχνολογιών Αιχµής στην ̟ληρωµή και 

διαχείριση δηµόσιων ̟αρκινγκ» µε ακρωνύµιο «Η-ΠΑΡΚ» το ο̟οίο εγκρίθηκε µε 

την υ̟’αριθµό 300989/Υ∆1963/3-5-2011 α̟όφαση της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας  

του Προγράµµατος «Ελλάδα-Κύ̟ρος 2007-2013» και εµ̟εριέχεται στην υ̟’αριθµό 

«Κ1_03_07» /24.06.2011 σχετική Σύµβαση Χρηµατοδότησης και συγχρηµατοδοτείται 

α̟ό Ευρω̟αϊκούς Πόρους (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της 

Κύ̟ρου.  

 

Η συνολική εγκεκριµένη δα̟άνη για την υλο̟οίηση των ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσιών 

ανέρχεται στο ̟οσό των 11.000,00€ συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ̟ροέρχεται α̟ό 

την ΣΑΕ 2011ΕΠ30280005  και βαρύνει τον Κ.Α. 00-6736.017 του ∆ήµου Χανίων. 

 

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Η ανάθεση των υ̟ηρεσιών θα γίνει µε διαδικασία α̟ευθείας ανάθεσης µε α̟όφαση 

∆ηµάρχου, κατό̟ιν ̟ρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής 

̟ροσφορών, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα: 

� Στο Π∆ 28/80 (ΦΕΚ Α΄ 11) «Περί εκτελέσεως έργων και ̟ροµηθειών Οργανισµών 

Το̟ικής Αυτοδιοικήσεως» 

� Στις διατάξεις του Ν. 3463/06 (∆ΚΚ), ό̟ως ισχύει σήµερα 
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� Στην ̟αρ 13 του άρθρου 20 του Ν 3731/08 

� Στο άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) 

� Στην υ̟΄ αρ.35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291/11.8.10 Β΄) α̟όφαση Υ̟ουργού 

Οικονοµικών. 

� Στο υ̟΄ αρ. 21437/5.5.2011 Έγγραφο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών, 

Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

� Στην 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010 Υ̟ουργική Α̟όφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

& Ελέγχου των Ε̟ιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρω̟αϊκή 

Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΗ∆) 

� Στην υ̟. αρ. α̟όφαση 436/2011 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων ̟ερί 

έγκρισης υλο̟οίησης του έργου µε τίτλο «Αξιο̟οίηση Τεχνολογιών Αιχµής στην 

Πληρωµή χρήσης και ∆ιαχείριση ∆ηµόσιων Πάρκινγκ» και ακρωνύµιο «Η-

ΠΑΡΚ» 

 

Γ. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
 

Το αντικείµενο ανάθεσης υ̟ηρεσίας αφορά στην υλο̟οίηση των Ενεργειών για την 

«Καταγραφή της Υφιστάµενης Κατάστασης ∆ηµόσιων Χώρων Στάθµευσης και 

Αξιολόγηση του Εφαρµοζόµενου Συστήµατος  ∆ιαχείρισης  τους» του έργου µε τίτλο: 

«Αξιο̟οίηση Τεχνολογιών Αιχµής στην Πληρωµή χρήσης και ∆ιαχείριση ∆ηµόσιων 

Πάρκινγκ».     

Οι συγκεκριµένες εργασίες θα εφαρµοστούν σε τρία  ε̟ιλεγµένα σηµεία, ∆ηµόσιων 

Χώρων Στάθµευσης, σε κεντρικά σηµεία της ̟όλης των Χανίων, έ̟ειτα α̟ό  υ̟όδειξη 

του αναθέτοντος ∆ήµου Χανίων.  

 
Τα ̟αραδοτέα του έργου, ο ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός ανά ̟ακέτο εργασιών, 

καθώς και το  χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της συµβατικής υ̟οχρέωσης του αναδόχου  

̟εριγράφονται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 
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Περιγραφή Τίτλος Παραδοτέα 
Ηµερ/νια 

Παράδοσης* 

Ενδεικτικός 
Προϋ̟/σµος 

µε ΦΠΑ 

Ενέργειες 3.1 
Περιγραφή υφιστάµενων 

χώρων στάθµευσης 

Έκθεση µε αναλυτική ̟εριγραφή 
των χώρων στάθµευσης και του 

υφιστάµενου τρό̟ου διαχείρισης 
τους 

30/4/2012 2.000,00€ 

Ενέργειες 3.2 
Αξιολόγηση Μεθόδων χρέωσης 

- ελέγχου χώρων στάθµευσης 

Έκθεση µε αναλυτική ̟αρουσίαση 
της α̟αδοτικότητας του 

υφιστάµενου τρό̟ου διαχείρισης 
των χώρων στάθµευσης και 

συγκεκριµένα  της υ̟άρχουσας 
τιµολογιακής ̟ολιτικής και της 
µεθοδολογίας είσ̟ραξης τελών. 
Εντο̟ισµός ̟ροβληµµάτων και 

µεθοδολογία βελτίωσης της 
υφιστάµενης κατάστασης.    

30/4/2012 4.000,00€ 

Ενέργειες 3.3 
Περιγραφή α̟αιτήσεων 

χρηστών και διαχειριστών 

∆ιανοµή Ερωτηµατολογίων και 
σύνταξη έκθεσης µε ανάλυση και 

̟αρουσίαση των δεδοµένων 
έρευνας  

30/4/2012 5.000,00€ 

Συνολικός Εγκεκριµένος στο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου Προϋ̟ολογισµός Εργασιών ( Συµ̟ερ/νου το ΦΠΑ) 11.000€ 

 
*η ηµεροµηνία ̟αράδοσης των ̟ακέτων εργασίας - ̟αραδοτέων  και κατά συνέ̟εια η ̟ερίοδος 
εκτέλεσης των εργασιών δύναται να τρο̟ο̟οιηθεί έ̟ειτα α̟ό  υ̟όδειξη/έγκριση του διαχειριστή 
εταίρου και της διαχειριστικής αρχής του Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύ̟ρου 
2007-2013 

 
Τα ̟αραδοτέα της ενέργειας 3.1 «Περιγραφή υφιστάµενων χώρων στάθµευσης» 

είναι τα εξής:  

�  Σύνταξη έκθεσης ̟ου ̟εριλαµβάνει την αναλυτικής ̟εριγραφή των χώρων 

στάθµευσης και του υφιστάµενου τρό̟ου διαχείρισης τους. Συγκεκριµένα η 

έκθεση θα ̟εριέχει :  

o καταγραφή και ̟αρουσίαση των χώρων στάθµευσης µε κάτοψη του 

συνολικού χώρου και της χωροθέτησης των υφιστάµενων  θέσεων,  

o ̟εριγραφή των υφιστάµενων µεθόδων  ̟αρακολούθησης και 

διαχείρισης  των δηµόσιων ̟άρκινγκ, µε ανάλυση της µεθοδολογίας 

̟αρακολούθησης των σταθµευµένων οχηµάτων (̟.χ. µέθοδος 

χρονοχρέωσης στάθµευσης, ̟αρουσίαση συστήµατος διαχείρισης 

χρόνου στάθµευσης, ̟αρακολούθηση των ̟αράνοµων σταθµευµένων 

οχηµάτων κλ̟.)   

Τα ̟αραδοτέα της ενέργειας 3.2 «Αξιολόγηση Μεθόδων χρέωσης - ελέγχου χώρων 

στάθµευσης » είναι τα εξής:  
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� Σύνταξη έκθεσης ̟ου ̟εριλαµβάνει τα εξής:    

o αναλυτική ̟αρουσίαση της α̟αδοτικότητας του υφιστάµενου τρό̟ου 

διαχείρισης των χώρων στάθµευσης και συγκεκριµένα της 

υ̟άρχουσας τιµολογιακής ̟ολιτικής και της µεθοδολογίας είσ̟ραξης 

τελών α̟ό τους χρήστες των ̟άρκινγκ,  

o εντο̟ισµό ̟ροβληµάτων και ̟αρουσίαση εναλλακτικών ̟ροτάσεων 

βελτίωσης του υ̟άρχοντος συστήµατος διαχείρισης ̟άρκινγκ 

 

Τα ̟αραδοτέα της ενέργειας 3.3 «Περιγραφή α̟αιτήσεων χρηστών και  

διαχειριστών» είναι τα εξής:  

� Σύνταξη έκθεσης ̟ου ̟εριλαµβάνει:    

o ε̟ιτό̟ια συλλογή και καταχώρηση στοιχείων σε εφαρµογή ̟ου θα 

τρέχει µέσω συσκευής κινητού τηλεφώνου android,  στην ο̟οία θα 

καταχωρούνται στοιχεία χρήσεως των χώρων στάθµευσης (ό̟ως ο 

µέσος  χρόνος ̟αραµονής στους χώρους στάθµευσης, χρόνος 

διαµονής σε κάθε χώρο, ο ηµερήσιος αριθµός ̟ροσέλκυσης οχηµάτων 

̟ρος στάθµευση, κλ̟.)  

o ∆ιανοµή Ερωτηµατολογίων ̟ρος συµ̟λήρωση και συλλογή τους ̟ρος 

ε̟εξεργασία. Τα ερωτηµατολόγια θα διανεµηθούν ̟ρος συµ̟λήρωση 

τόσο στους διαχειριστές – υ̟ευθύνους ̟αρακολούθησης των 

̟άρκινγκ, όσο και στους χρήστες των δηµόσιων ̟άρκινγκ. Το 

̟εριεχόµενο των ερωτηµατολογίων θα διατεθεί α̟ό το ∆ήµο Χανίων. 

o Ανάλυση και ̟αρουσίαση των δεδοµένων έρευνας µέσω ανάλυσης 

των ευρηµάτων ̟ου θα ̟ροκύψουν α̟ό τα ̟αρα̟άνω 

ερωτηµατολόγια. 

 

∆. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
1. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέτει στελέχη µε εµ̟ειρία σε ̟αρόµοιο  

αντικείµενο µε αυτό της ̟αρούσης, τα ο̟οία θα οριστούν ως υ̟εύθυνα έναντι του 

φορέα, για το σύνολο των ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσιών. 

2.  Να διαθέτει τον εξο̟λισµό,  ο ο̟οίος είναι α̟αραίτητος για την καταγραφή των 
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στοιχείων ̟ου θα συλλεχθούν α̟ό τους ε̟ιλεγµένους χώρους στάθµευσης.  

3. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να συνεργαστεί µε ο̟οιαδή̟οτε υ̟ηρεσία του φορέα και 

άλλου αρµόδιου φορέα ή αρχής, µε τον τρό̟ο ̟ου θα του υ̟οδείξει η αρµόδια 

διεύθυνση του φορέα. 

4. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αρέχει στον φορέα αναφορές, ̟ληροφορίες και 

στοιχεία, σχετικά µε το αντικείµενο της σύµβασης, κατό̟ιν σχετικού του αιτήµατος. 

5. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει µε την καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο λήξης ή 

λύσης της σύµβασης στον φορέα όλα τα α̟οτελέσµατα, ̟ληροφορίες, στοιχεία, κάθε 

έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το αντικείµενο της ̟αρούσης, ̟ου θα α̟οκτηθούν ή θα 

ανα̟τυχθούν µε δα̟άνες του φορέα. Σε ̟ερί̟τωση αρχείων σε ηλεκτρονική µορφή, 

ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να συνοδεύει την ̟αράδοση τους µε έγγραφη τεκµηρίωση 

και οδηγίες για τη διαχείριση τους. Όλα τα ̟αρα̟άνω α̟οτελούν ιδιοκτησία του 

φορέα, ο ο̟οίος µ̟ορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκµεταλλεύεται ελεύθερα. 

6. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να θεωρεί κάθε ̟ληροφορία, ̟ου 

λαµβάνει, ως εµ̟ιστευτική και να µην τη χρησιµο̟οιεί ή α̟οκαλύ̟τει σε αλλά 

̟ρόσω̟α (̟λην των υ̟άλληλων του και αυτό µόνο στο βαθµό ̟ου είναι αναγκαίο 

για την εκτέλεση της σύµβασης), χωρίς την ̟ροηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του 

φορέα.  

7. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υ̟άλληλων του, συµβούλων ή 

αντι̟ρόσω̟ων ή ̟ροστεθέντων αυτού, συµ̟εριλαµβανόµενου ανεξαιρέτως 

ο̟οιουδή̟οτε, ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων ̟ου 

αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωµάτων ̟ου του χορηγούνται µε την 

σύµβαση, καθώς και για τις τυχόν ̟αρε̟όµενες υ̟οχρεώσεις. 

8. Ο φορέας δεν φέρει καµία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζηµία, ̟ου µ̟ορεί να 

ε̟έλθει στον εξο̟λισµό ή στους υ̟άλληλους του αναδόχου κατά την εκτέλεση της 

σύµβασης. 

9. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οφεύγει την ̟ροβολή καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο της 

συνεργασίας και της συµβατικής του σχέσης µε τον φορέα, µε την εξαίρεση της α̟λής 

αναφοράς στην λίστα συνεργατών. 

10. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί τις υ̟οχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής ό̟ως 

αυτές α̟ορρέουν α̟ό σχετικούς Κανονισµούς, το οικείο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα 

(Ευρω̟αϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύ̟ρου 2007-2013) και 
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τα σχετικά εφαρµοστικά έγγραφα και ιδιαίτερα εκείνα ̟ου αφορούν στις 

υ̟οχρεώσεις δηµοσιότητας και ̟ροβολής των χρηµατοδοτούµενων έργων.  

 

Ε.  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι δραστηριο̟οιούνται στην ̟αροχή υ̟ηρεσιών σε 

θέµατα τεχνικής και ε̟ιστηµονικής υ̟οστήριξης φορέων του δηµόσιου ή του 

ιδιωτικού τοµέα, αντίστοιχα µε τα αναφερόµενα στην ̟εριγραφή του αντικειµένου 

της τεχνικής ̟εριγραφής. 

 

2. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής ̟ρέ̟ει να είναι εγγεγραµµένοι σε σχετικό 

ε̟αγγελµατικό µητρώο ε̟αγγελµάτων στην Ελλάδα ή σε ανάλογο µητρώο σε κράτη 

µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου 

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής πρέπει να έχουν ολοκληρώσει, κατά την 

τελευταία πενταετία, υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που περιγράφονται στις 

παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, διακριτά μεταξύ τους έργα σε προγράμματα  

συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την  Ευρωπαϊκή Ένωση ή και τα 

Διαρθρωτικά Ταμεία αυτής. 

 

ΣΤ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ο κάθε ενδιαφερόµενος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροσκοµίσει, µε την υ̟οβολή της 

̟ροσφοράς του σφραγισµένο φάκελο, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει: 

1. Βεβαιώσεις  ̟αραλαβής ή ̟αραστατικά ̟ου να α̟οδεικνύουν την εµ̟ειρία σε 

θέµατα τεχνικής υ̟οστήριξης έργων ή ̟ρογραµµάτων 

συγχρηµατοδοτούµενων α̟ό την Ελλάδα και την Ευρω̟αϊκή Ένωση ή και τα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία αυτής κατά τη διάρκεια της τελευταίας ̟ενταετίας.  

2. Πιστο̟οιητικό εγγραφής στο οικείο  ε̟αγγελµατικό ε̟ιµελητήριο  

3. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην ο̟οία θα αναφέρεται ότι:  

� ο ̟ροσφέρων έλαβε γνώση των συνθηκών ̟ου αφορούν την υ̟όψη 
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υ̟ηρεσία, έχει εκτιµήσει όλα τα τυχόν ̟ροβλήµατα αυτής και ότι 

αναλαµβάνει ανε̟ιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας 

σύµφωνα µε τους όρους της τεχνικής ̟εριγραφής και σύµφωνα µε την 

οικονοµική ̟ροσφορά.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υ̟εύθυνη   δήλωση υ̟οβάλλεται α̟ό ενδιαφερόµενα φυσικά   
̟ρόσω̟α (ελεύθερους ε̟αγγελµατίες ή ε̟ιτηδευµατίες), α̟ό σύµ̟ραξη ή 
κοινο̟ραξία ̟ροσώ̟ων, ενώ αν ̟ρόκειται για νοµικά ̟ρόσω̟α: α) α̟ό 
οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ή β) α̟ό διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή 
γ) α̟ό τον Πρόεδρο και  ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε. ανάλογα µε την νοµική µορφή 
του συµµετέχοντος νοµικού ̟ροσώ̟ου. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ο Συντάξας 
 
 
 

Χριστόφορος Παπάς 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Μιχάλης Χατζηκυριάκος 
 

∆/ντής Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής 

 


