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Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 200 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. 

CPV: 79419000-4 [ Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων ] 

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) έχοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 2, της Α-42658/4048/09/04.09.2009 (ΦΕΚ 1931/Β). 

• Το άρθρο 23, παρ. 5, του ν. 4482/25.07.2017 (ΦΕΚ 102/Α). 

• Το άρθρο 46, του ν. 4640/30.11.2019 (ΦΕΚ 190/Α). 

• To N. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων». 

• Την υπ’ αριθ. 15/Θέμα 1/7-8-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ., με την οποία 

συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, και ανατέθηκαν στον Πρόεδρο 

και Διευθύνοντα Σύμβουλο όλες οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου (κατά συντρέχουσα 

αρμοδιότητα).  

• Την υπ’ αριθ. 3.7 παρ. 11/Συνεδρίαση 5/28.5.2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. περί «Ανάθεση 

Αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο». 

• Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη παρ. 10 άρθρο 34 του ν.4484/2017, μέχρι την έγκριση του 

προϋπολογισμού ο φορέας της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται 

στο 40% ανά αναλυτικό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

προηγούμενου οικονομικού έτους για περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες και ότι, δε γίνεται υπέρβαση των 

δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 

• την υπ’ αριθ. 2029/16.02.2022 Απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. για 

την έγκριση της διαδικασίας και των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

• Το υπ’ αριθ. πρωτ. προμηθειών 16/2022 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010053977 εγκεκριμένο 

με την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΔΔΙ46ΜΨ84-Ν4Ξ και με ΑΔΑΜ: 22REQ010054551 

με CPV: 79419000-4 [ Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων ]. 

Ενδιαφέρεται να αναθέσει την καταγραφή και οικονομική εκτίμηση υπάρχουσας κατάστασης 200 
λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ., με προϋπολογιζόμενη αξία ποσού 30.000,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «COST MANAGEMENT 
SERVICES ΕΠΕ», e-mail: ypapadopoulou@verallis.com προκειμένου να μας αποστείλει τη σχετική 
προσφορά του έως και την 22η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας, που θα 
παρασχεθεί με τους παρακάτω ειδικούς όρους της προμήθειας και το κόστος της θα καλυφθεί από το ποσό 
που διαθέτει ο Ο.Α.Σ.Θ. μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. 
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Ο.Α.Σ.Θ., στο κτίριο Κεντρικής 

http://www.cpv.enem.pl/el/79419000-4
http://www.cpv.enem.pl/el/79419000-4
mailto:ypapadopoulou@verallis.com
ΑΔΑ: 9ΧΛΔ46ΜΨ84-Τ1Ε
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Διοίκησης του Ο.Α.Σ.Θ. (Αλ. Παπαναστασίου 90 – Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54644, 5ος όροφος). 

Η απευθείας ανάθεση στο συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και 

έγκαιρης εκτέλεσης των συμβάσεων από τον ανάδοχο και της οικονομικής προσφοράς του, καθώς και της 

επιστημονικής του εμπειρίας και κατάρτισης. 

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του ΟΑΣΘ, στο κτίριο Κεντρικής 

Διοίκησης του Ο.Α.Σ.Θ. (Αλ. Παπαναστασίου 90 – Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54644). 

Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με τους παρακάτω ειδικούς όρους.  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης 
200 λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. και την οικονομική εκτίμηση των επιλογών για την λειτουργική αποκατάσταση 
ή αντικατάσταση τους. 
Ειδικότερα, οι ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν πλήρη αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση της 
παρούσας κατάστασης, των 200 λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. κάθε τύπου. Την ανάλυση θα συνοδεύει 
συγκεκριμένη πρόταση κόστους για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας του οχήματος ή για 
την απόσυρση και αντικατάστασή του. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η εκτιμώμενη αξία των ζητούμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€, χωρίς ΦΠΑ. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, η συμβατική αξία δύναται να μειωθεί έως 50%, λόγω 

ενδεχόμενης μεταβολής των συνθηκών, που καθιστούν μη αναγκαία τη χρήση του συνόλου των συμβατικών 

υπηρεσιών χωρίς να δημιουργηθεί πρόσθετη επιβάρυνση για τον Ο.Α.Σ.Θ. και χωρίς να δημιουργείται 

δικαίωμα αποζημίωσης για τον Ανάδοχο. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου για τις ζητούμενες υπηρεσίες, προκειμένου να παραδοθεί πλήρης 

και εμπεριστατωμένη αποτύπωση της λειτουργικής κατάστασης 200 οχημάτων του Ο.Α.Σ.Θ., θα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Δημιουργία Φακέλου Ηλεκτρονικά και σε Σκληρό Αντίγραφο (Hard Copy) για κάθε ένα από τα οχήματα. 

• Μελέτη του ιστορικού του εκάστοτε οχήματος και επικοινωνία με συγκεκριμένους χρήστες, 

προκειμένου να διερευνηθεί και να αποτυπωθεί σε βάθος η παρούσα κατάσταση, βάσει της αντίληψης 

των χρηστών. 

• Μετάβαση των προς έλεγχο οχημάτων σε συγκεκριμένο χώρο, του οργανισμού η εξωτερικού ιδιωτικού 

συνεργείου, ο οποίος θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό λεπτομερούς οπτικής διερεύνησης της 

κατάστασης του Οχήματος προκειμένου η ομάδα μηχανικών της εταιρείας να προβεί στην εξέταση 

αυτή και στην αποτύπωσής της. Η εξέταση θα συμπληρώνεται με την επί του δρόμου δοκιμή με 

επιβαίνοντες τον οδηγό του οχήματος και το μηχανικό που θα διενεργεί τον έλεγχο. 
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• Συγκέντρωση όλων των δεδομένων από τη διερεύνηση στο συνεργείο, τη συνέντευξη του χρήστη και 

το ιστορικό του οχήματος στο φάκελο του οχήματος. 

• Παρουσίαση συγκεκριμένης κοστολογημένης πρότασης, προκειμένου να αποφασιστεί:  

− Η συνέχιση της χρήσης ως έχει. 

− Η αποκατάσταση του οχήματος και η συνέχιση της χρήσης του. 

− Η απόσυρση και αντικατάστασή του. 

• Σε περίπτωση που χρειαστούν ανταλλακτικά, τότε θα προταθούν: 

− Για τα συστήματα ασφαλείας (σύστημα διεύθυνσης, σύστημα πέδησης, σύστημα αναρτήσεων) 

ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης του οίκου που κατασκεύασε το ανταλλακτικό για το εργοστάσιο 

παραγωγής του οχήματος (ΟΕΜ). 

− Για τα υπόλοιπα συστήματα του οχήματος, τα οποία δεν επηρεάζουν την ασφάλειά του, η χρήση 

after market προϊόντων που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας. 

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1. Ηλεκτρονικός Φάκελος και Σκληρό Αντίγραφο (Hard Copy) με το ιστορικό και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου.  

2. Συγκεκριμένη πρόταση διαγραφής (απόσυρσης) και αντικατάστασης ή κόστους αποκατάστασης ανά 

όχημα. 

 

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα παραπάνω παραδοτέα θα πρέπει να υλοποιηθούν και να παραδοθούν στον Ο.Α.Σ.Θ. έως την 30-06-2022.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 επ. του ν. 4412/2016. 

 

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο υποψήφιος Ανάδοχος καταθέτει, μαζί με την οικονομική 

προσφορά του, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.. 

β. Φορολογική ενημερότητα του προσφέροντος σε ισχύ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας. 
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γ. Ασφαλιστικές ενημερότητες σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλει 

να καταβάλλει εισφορές ο προσφέρων. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας, στην 

οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση. 

7. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωμή του εκάστοτε τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα γίνεται 15 ΗΜΕΡΕΣ μετά από την τελευταία 

ημέρα έκδοσης του τιμολογίου, εφόσον ο Ανάδοχος υποβάλει τα εκ του νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Οι πληρωμές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις (ενδεικτικά: ΦΜΥ, ασφαλιστικές αν αφορά τίτλο κτήσης). 

 

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού 

δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 

2016/679 για την Γενική Προστασία Δεδομένων της 27ης Απριλίου 2016 και Ν. 4624/2019,όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, περί π̟ροστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) καθώς και την Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που διαθέτει και εφαρμόζει ο Ο.Α.Σ.Θ., για τα οποία έλαβε γνώση 

και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

                                                                                                                               Καθηγ. Γεώργιος Σκόδρας 
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