
ΕΡ.1: φμφωνα με το άρκρο 5 παράγραφοσ 5.1.1 προχπόκεςθ δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ 

είναι θ φπαρξθ ςτουσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ τθσ εταιρίασ θ εκμετάλλευςθ ςτακμϊν 

αυτοκινιτων.  Επιπρόςκετα ςτο άρκρο 6 ςτθ παράγραφο 6.1.1 ηθτείται θ ζναρξθ με τα 

ιςχφοντα αντικείμενα δραςτθριότθτασ. Παρακαλοφμε για τθν διευκρίνθςθ ωσ προσ τα ΚΑΔ 

που εντάςςονται όπωσ περιγράφονται και παρακάτω:  

-  ςτάκμευςθσ χϊρων 52.21.24 

-  παρακολοφκθςθσ χϊρων, με ςφςτθμα ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ 52.21.24.01 

-  αυτοκινιτων ςτάκμευςθσ υπαίκριου χϊρου  52.21.24.02 

-  αυτοκινιτων επιβατικϊν χϊρου ςτάκμευςθσ 52.21.24.03 

-  ςτάκμευςθσ χϊρων κάκε είδουσ μεταφορικϊν μζςων και τροχόςπιτων 52.21.24.04 

ΕΡ.2: Σο άρκρο 6.1.1. που αφορά τθν απαίτθςθ ςχζςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ για ζξι (6) 

άτομα μζςα από τθν κατάςταςθ επικεϊρθςθσ εργαςίασ , είναι απαίτθςθ κατά τθν υποβολι 

τθσ τεχνικισ προςφοράσ (ο πικανόσ παραχωρθςιοφχοσ να διακζτει ιδθ τα ζξι (6) άτομα) ι 

μπορεί ο Παραχωρθςιοφχοσ να δεςμευτεί (πχ με μια Τπ. Διλωςθ) για τθν κάλυψθ τθσ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ των ζξι (6) ατόμων μετά τθν παραχϊρθςθ.  Επιπρόςκετα ςε 

περίπτωςθ Κοινοπραξίασ, ο αρικμόσ απαςχολοφμενων γίνεται ακροιςτικά?   

ΕΡ. 3. Για τθν χριςθ του 2017 όπου οι οικονομικζσ δθλϊςεισ δεν ζχουν κατατεκεί (Ε3) 

ακόμθ, τι δικαιολογθτικά κα πρζπει να προςκομιςκοφν για τθν απόδειξθ του ςθμείου 6.1.4 

που αφορά των κφκλο εργαςιϊν για τισ τελευταίεσ δφο (2) χριςεισ.  

ΕΡ. 4. ε ότι αφορά το ISO 9001:2015 ςφμφωνα με τον ΕΤΔ μζχρι και το επτζμβριο του 

2018 ιςχφει και το ISO 9001:2008 και ςτθ ςυνζχεια ο Εταίροσ μπορεί να προςκομίςει τθν 

επικαιροποίθςι του. Γίνετε αυτό αποδεκτό για τον διαγωνιςμό? 

ΕΡ. 5. Η αρίκμθςθ των δικαιολογθτικϊν ςε κάκε φάκελο κα είναι μόνο με τθν ςειρά που 

ορίηουν τα άρκρα 5 και 6 ι και με τθν αρίκμθςθ των περιγραφόμενων δικαιολογθτικϊν 

(δλδ 5.2.1,5.2.2, κλπ)  

ΕΡ. 6.  το άρκρο 14.10 αναφζρει πωσ ο «Παραχωρθςιοφχοσ δεςμεφεται ςτθν οικονομικι 

του προςφορά, να κατακζςει ςτθν ΟΡΛ τιμοκατάλογο χρζωςθσ των χρθςτϊν του τακμοφ». 

Ωςτόςο ςτο άρκρο 7 όπου αναφζρονται τα ςτοιχεία που πρζπει να περιλαμβάνει θ 



Οικονομικι Προςφορά, δεν γίνετε καμία αναφορά ςε τιμοκατάλογο χρεϊςεων. Ωσ εκ 

υπάρχει κάποια απόφαςθ που ορίηει το εφροσ των τιμϊν αυτϊν, ι είναι κατά τθν επιλογι 

του Παραχωρθςιοφχου.  

ΕΡ. 7. το άρκρο 14.12 αναφζρει πωσ ο «Παραχωρθςιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για τον 

πλιρθ και ςφγχρονο εξοπλιςμό λειτουργίασ του χϊρου ςτάκμευςθσ με δικά του ζξοδα». 

Τπάρχουν κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ? Ή είναι κατά τθν εκτίμθςθ του 

Παραχωρθςιοφχου? 

ΕΡ. 8. το άρκρο 14.7 αναφζρει πωσ « ο Παραχωρθςιοφχοσ ζχει τθν Ευκφνθ και υποχρζωςθ 

για τθν ζκδοςθ όλων των ςχετικϊν αδειϊν και πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

νομοκεςίεσ και διατάξεισ» . Ωςτόςο ςτθ ςυνζχεια τθσ ίδιασ παραγράφου αναφζρει, «Η ΟΡΛ 

Α.Ε. δεν φζρει οποιαδιποτε ευκφνθ για τυχόν μθ ζκδοςθσ οποιαςδιποτε άδειασ , που 

αφορά τθν λειτουργία του Τπαίκριου τακμοφ Αυτοκινιτων» . Σο ςθμείο αυτό αφορά τθν 

μθ ζκδοςθ αδείασ λόγω υπαιτιότθτασ του Παραχωρθςιοφχου (πχ κακυςτζρθςθ κατακζςεισ 

εγγράφων, ελλιπισ φάκελοσ – απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ, κλπ) και όχι προβλιματοσ του 

ίδιου του χϊρου (πχ πρόβλθμα ςε χριςεισ γθσ, κλπ). Είναι αυτι θ επεξιγθςθ ςωςτι? 

 

ΑΠ. 1. Οι προαναφερόμενοι ΚΑΔ εντάςςονται ςτθν εκμετάλλευςθ ςτακμϊν αυτοκινιτων (οι 

4βάκμιοι κωδικοί ςυμπεριλαμβάνονται ςτον γενικό 3βάκμιο – υπθρεςίεσ χϊρων 

ςτάκμευςθσ) . 

ΑΠ. 2. φμφωνα με το άρκρο 6.1.1, ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει να διακζτει τα ζξι (6) άτομα 

με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ και ςε περίπτωςθ 

Κοινοπραξίασ ο αρικμόσ απαςχολοφμενων υπολογίηεται ακροιςτικά για όλα τα μζλθ. 

ΑΠ. 3. Δεδομζνου ότι αφενόσ με ςτον όρο 6.1.4 προβλζπονται ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία οι 

ιςολογιςμοί των δφο (2) τελευταίων οικονομικϊν ετϊν αφετζρου δε δεν ζχουν δθμοςιευκεί 

μζχρι ςιμερα οι ιςολογιςμοί για το οικονομικό ζτοσ 2018 (χριςθ 1/1 – 31/12/2017), ωσ δφο 

τελευταία οικονομικά ζτθ νοοφνται τα οικονομικά ζτθ 2017 (χριςθ 1/1 – 31/12/2016) και 

2016 (1/1 – 31/12/2015).  

ΑΠ. 4. Γίνεται αποδεκτό το ISO 9001:2008 και ςτθ ςυνζχεια ο Παραχωρθςιοφχοσ 

υποχρεοφται να προςκομίςει τθν επικαιροποίθςι του, με το ISO 9001:2015. 



ΑΠ. 5. Η αρίκμθςθ των δικαιολογθτικϊν ςε κάκε φάκελο κα είναι θ ίδια  με τθν αρίκμθςθ 

των περιγραφόμενων δικαιολογθτικϊν (π.χ. 5.2.1, 5.2.2, κλπ), ςφμφωνα με τουσ 

αντίςτοιχουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

ΑΠ. 6. το άρκρο 14 τθσ Διακιρυξθσ προβλζπονται οι Τποχρεϊςεισ του Παραχωρθςιοφχου 

και ωσ εκ τοφτου ςτον όρο 14.10 προβλζπεται ότι ο Ενδιαφερόμενοσ δια τθσ υποβολισ τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ, εφόςον επιλεγεί ωσ Παραχωρθςιοφχοσ, δεςμεφεται να υποβάλει 

τιμοκατάλογο χρζωςθσ των χρθςτϊν του τακμοφ, τον οποίον διαμορφϊνει κατά τθ 

διακριτικι του ευχζρεια. Δεν υφίςταται ςχετικι απόφαςθ για το εφροσ των τιμϊν χρζωςθσ, 

πλθν όμωσ ελζγχεται κατά τισ γενικζσ διατάξεισ περί αιςχροκζρδειασ.  

ΑΠ. 7. Δεν υφίςτανται ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ, πλθν όμωσ το άρκρο 

14.12 τθσ Διακιρυξθσ προβλζπει ρθτά ότι ο Παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται με δικά του 

ζξοδα ςτθν εγκατάςταςθ ςφγχρονου και πλιρουσ εξοπλιςμοφ λειτουργίασ για τον 

ςυγκεκριμζνο υπαίκριο τακμό 255 κζςεων. 

ΑΠ. 8. τον ςυγκεκριμζνο χϊρο λειτουργεί επί ςειρά ετϊν επιχείρθςθ Parking και, ωσ εκ 

τοφτου, δεν υφίςταται ηιτθμα μθ αδειοδότθςθσ το οποίο να αφορά τον παραχωροφμενο 

χϊρο.  

Κατά ςυνζπεια, το άρκρο 14.7 τθσ Διακιρυξθσ αναφζρεται ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ του 

Παραχωρθςιοφχου για τθν ζκδοςθ όλων των ςχετικϊν αδειϊν και πιςτοποιθτικϊν και τθ 

ςυνακόλουκθ υπαιτιότθτά του ςε περίπτωςθ μθ ζκδοςισ τουσ. 


