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ΟΑΣΑ Α.Ε. 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Μετσόβου 15, Αθήνα 106 82  

Τηλ.: 210-82.00.999 - 210 82.00.818  

Φαξ: 210-82.12.219  

e-mail : oasa@oasa.gr 

Αρ. Πρωτ: 1255/24.01.2020        
  

 

 

 

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού  

 
για την ανάθεση υπηρεσιών 

 

«Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και 
των Διευθυντικών Στελεχών Directors  & Officers (D & O) της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε 

έναντι τρίτων για ένα (1) έτος» 
 

 

 

 

Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 

 (ΟΑΣΑ Α.Ε.) 

 

Προϋπολογισμός: 50.000,00€ πλέον Φ. Α.  

 

Διαδικασία Ανάθεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός  

 

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
βάσει τιμής. 

 

Χρηματοδότηση: Ίδια κεφάλαια  της  Ο.A.Σ.A.  Α.Ε. 

 

CPV: 66510000-8 
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Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών «Ασφαλιστικής κάλυψης 

Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors & 

Officers (D & O) της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε έναντι τρίτων για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 50.000,00 
€ πλέον Φ.Α. Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 66510000-8 

 

- Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 

και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

   - Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

   - Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 03/02/2020 και ώρα 13:00.  

- Γλώσσα υποβολής προσφορών είναι η Ελληνική.  

- Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της  Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., και βαρύνει  τον   

προϋπολογισμό της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: ΨΑΘΨ46ΨΧΕ3-ΣΑΗ, ΑΔΑ: 

963H46ΨΧΕ3-ΔΥ6 & ΑΔΑ: 9Δ7Σ46ΨΧΕ3-ΙΟΦ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνεται:  

• κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει της παρ.7 του άρ.375 του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για 

λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

• κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του Ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για 

λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.  

Ο Φ.Α. βαρύνει την εταιρεία Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 
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Η παρούσα, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 
3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η διακήρυξη  αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στον δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Α., στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.oasa.gr, όπου θα δημοσιεύονται και πληροφορίες για το 

Διαγωνισμό. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στη Διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την 

ευθύνη της ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. www.oasa.gr. 

 

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση 

Προμηθειών/Τμήμα Εκτέλεσης Προμηθειών (Μετσόβου 15 Αθήνα, ΤΚ 106 82) στα τηλέφωνα 

210 8200818/8200978/8200953. 

 

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ 

Νικόλαος Αθανασόπουλος 

 
  

 

 

 

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ. Δ/ντος Συμβούλου 
2. ΔΟΔ 

3. HR 

4. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  

 
 

     Για την ακρίβεια 

Η Δ/ντρια Διοικητικού 

 

 

   Ίρις Αντωνοπούλου 

http://www.oasa.gr/
http://www.oasa.gr/
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