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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την διενέργεια απολυμάνσεων κατά 
της διασποράς του Covid-19. 

 
Η Διεύθυνση Προμηθειών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη 
τους Νόμους 3920/2011,  4270/2014, 4412/2016 ως ισχύουν, θα  προβεί σε ανάθεση υπηρεσιών 
σύμφωνα με το θέμα / αντικείμενο που περιγράφεται στην παρούσα και τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος «Α» (2 σελίδες) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης: 

 

Αναθέτων Φορέας Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε. 

Αντικείμενο Ανάθεση υπηρεσιών διενέργεια απολυμάνσεων κατά της 
διασποράς του CoVid-19 των γραφείων του ΟΑΣΑ μηνών 
Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2020. 

CPV  90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης. 

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ 5.037,00 ευρώ 

Φ.Π.Α.  1.208,88 ευρώ 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 6.245,88 ευρώ 

Χρηματοδότηση Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.: 62.98 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 324/21.10.2020 
ΑΔΑ: Ω0ΓΙ46ΨΧΕ3-1ΩΦ, ΑΔΑΜ: 20REQ007520690 

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση, άρθρο 328 Ν.4412/2016 

Κριτήριο Κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

Κρατήσεις • 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
• 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 
του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  
• Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε 
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 



Δημοσιότητα Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο 
του Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε.: www.oasa.gr  

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 
Προσφορών 

03/11/2020 και ώρα 13:00 
Υπόψη Κεντρικής Γραμματείας 

Κατάθεση προσφοράς (τεχνική και οικονομική) σε κλειστό 
φάκελο, στη Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 
(Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82, τηλ. 210 8200999), 
αναγράφοντας «Υποβολή Προσφοράς» και το θέμα της 
παρούσας Πρόσκλησης, ή ηλεκτρονικά στο oasa@oasa.gr  

Διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές 
απαιτήσεις 

τηλέφωνα 210 8200971/ 916/ 940  
email: RoulaP@oasa.gr, irisa@oasa.gr  

 

• Η Προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 / 1986 (άρθρο 8) 
του Νόμιμου Εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, νομίμως υπογεγραμμένη, με την οποία να 
δηλώνει ότι: 

o έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
o δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας 
o δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση 
o δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 
o είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές & ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

• Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει νομιμοποιητικά έγγραφα 
εκπροσώπησης από τα οποία αποδεικνύεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα κατά 
το χρόνο υποβολής προσφοράς. 

• Ο Ο.Α.Σ.Α διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως γι’ αυτόν να 
αναβάλει ή να επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ή να αποφασίσει τη ματαίωση της ανάθεσης.  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΣΑ 
 

 Νικόλαος Αθανασόπουλος 
 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
- Γρ. Διευθ.Συμβούλου 
- HR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Για την ακρίβεια 

Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

 

 

Μαρία Τσέλιου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: 
 
 

Το πρόγραμμα απολυμάνσεων των γραφείων του ΟΑΣΑ κατά της διασποράς του κορωνοϊού CoVid-19 
μηνών Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2020, θα περιλαμβάνει: 

 

1. Καθημερινή απολύμανση σε πόμολα, διακόπτες ηλεκτρικού, ασανσέρ, κουπαστές 
κλιμακοστασίων, γραφεία, κουζίνες, wc κλπ με απολυμαντικό χώρου που θα φέρει τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

• Άδεια από ΕΟΦ 

• Βιολογικά διασπάσιμο 

• Χωρίς αλδεΰδες 

• Ευχάριστη οσμή  

• Θα καλύπτει τις  ανάγκες απολύμανσης & ταυτόχρονα  θα κάνει καθαρισμό επιφανειών 

• Θα περιλαμβάνει ενεργά συστατικά : Γλουταράλη με περιεκτικότητα 50mg/g, χλωριούχο 
βενζύλιο 30mg/g, χλωριούχο διδεκυλ-διμεθυλαμμώνιο 30mg/g 

• Ευρύ φάσμα δράσης : βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο, ιοκτόωνο και 
σποροκτόνο 

2. Απολύμανση κάθε Σάββατο σε πόμολα, διακόπτες ηλεκτρικού και ασανσέρ, κουπαστών 
κλιμακοστασίων, γραφεία, κουζίνες, wc κλπ  με απολυμαντικό χώρου που θα φέρει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

• Άδεια απο ΕΟΦ 

• Απολυμαντικού ευρέως φάσματος (νοσοκομειακού τύπου) 

• Η ουσία ή το μείγμα να μην περιέχει συστατικά που θεωρούνται είτε ανθεκτικά, 
βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά ή  άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα σε επίπεδα 
του 0,1% ή υψηλότερα. 

3. Το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα θα γίνεται νεφελοψεκασμός ψυχρής ομίχλης (cold fogging) με 
σκεύασμα που θα έχει δραστικές ουσίες  το διοξείδιο του χλωρίου (CLO2) 1%,  το ανθρακικό νάτριο 
(Na2CO3) και το όξινο ανθρακικό νάτριο (NaΗCO3) 0,73%. Ο  ψεκασμός θα γίνεται  με χρήση 
ηλεκτρικού ψεκαστήρα τύπου FOGGER (νεφελοψεκασμός) και θα παράγει  μικροσταγονίδια (5 έως 
10 micron) τα οποία αιωρούνται για περισσότερη ώρα σε μεγαλύτερο χώρο για αποτελεσματική 
καταπολέμηση ιών και όλων των μικροβιακών φορτίων του χώρου.  

 

 

Όσες εταιρείες καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να δηλώσουν  τον εξοπλισμό που θα 
χρησιμοποιήσουν. 

 

 

 

 



 

Ο ΟΑΣΑ στεγάζεται στα παρακάτω κτίρια: 

 

1. Τριώροφο ιδιόκτητο κτίριο με υπόγειο και δώμα επί της οδού Μετσόβου 15 συνολικής έκτασης 
600 περίπου τ.μ. 

2. Εξαώροφο μισθωμένο κτίριο με υπόγειο, xώρο κεντρικών συστημάτων πληροφορικής (computer 
room), βιβλιοθήκη δύο (2) χώρων, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και εξώστες επί της οδού 
Ρεθύμνου 16, συνολικής έκτασης 900 περίπου τ.μ. 

3. Μισθωμένο κτίριο γραφείων με ισόγειο, υπόγειο και πατάρι επί της οδού Μετσόβου 12 και 
Ρεθύμνου 5Α, συνολικής έκτασης 230 περίπου .μ. 

4. Μισθωμένα γραφεία ισογείου και 1ου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Μετσόβου 16 
συνολικής έκτασης περίπου 374 τ.μ. 

5. Ημιυπόγειος χώρος επί της οδού Μετσόβου 19 συνολικής έκτασης 57 τ.μ. 

 

 

Σε περίπτωση επέκτασης (ή περιορισμού) των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Σ.Α. και σε άλλο χώρο πέρα των 
παραπάνω κτηρίων ή σε περίπτωση μεταφοράς σε άλλα κτήρια, θα τροποποιούνται αναλόγως οι υπό 
ανάθεση υπηρεσίες και η συμβατική αμοιβή του αναδόχου θα επανακαθορίζεται αναλογικά με βάση 
τη μεταβολή της επιφάνειας σε τετραγωνικά μέτρα των προς καθαρισμό χώρων. 

 

 

Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται ξεχωριστά (χωρίς ΦΠΑ) το κόστος για: 

1. Την καθημερινή απολύμανση 

2. Την απολύμανση κάθε Σάββατο 

3. Τον νεφελοψεκασμό ψυχρής ομίχλης 

Ο Ανάδοχος θα προκύψει από το συνολικό κόστος των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 


