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Τηλ.:  210 8200818/876 

E-mail: oasa@oasa.gr 

             procurement@oasa.gr 

 
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:    15595 / 21-10-2021                  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για ανάπτυξη εφαρμογής 
τηλεματικής  

 
ΣΧΕΤ: 1. To με αρ. 229/2021 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑΜ: 

21REQ009161571) 

2. Η με αρ. 280/15.10.2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 7.870,00 ευρώ  (ΑΔΑ: 
ΩΘ0746ΨΧΕ3-ΟΘΛ, ΑΔΑΜ: 21REQ009382530) 

3. To με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 287/24.9.2021 με το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία, ήτοι η Δ/νση 
Συγκοινωνιακού Έργου, εισηγείται την αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα 

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

 

Αναθέτων Φορέας Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε. 

Αντικείμενο Ανάθεση υπηρεσιών για ανάπτυξη εφαρμογής 
διαχωρισμού βασικού δικτύου γραμμών στην Τηλεματική 
προς χρήση στη Νέα Βάση Συγκοινωνιακών Δεδομένων 

CPV  72232000-0 - Ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας 
συναλλαγών και εξατομικευμένου λογισμικού 

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ 7.870,00 ευρώ 

Φ.Π.Α.  1.888,8 ευρώ 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 9.758,8 ευρώ 

Χρηματοδότηση Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.:  61.03 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 280/15.10.2021 ΑΔΑ: 
ΩΘ0746ΨΧΕ3-ΟΘΛ, ΑΔΑΜ: 21REQ009382530 

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 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 





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. 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 
Προσφορών 

01/11/2021 και ώρα 13:00  
Υπόψη Κεντρικής Γραμματείας 

Κατάθεση προσφοράς συνοδευόμενη από επιστολή 
κατάθεσης 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 / αρ. πρωτ. της παρούσας Πρόσκλησης 

Κανόνες δημοσιότητας Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται: 

• Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr 

• Στον δικτυακό τόπο του Αναθέτοντος Φορέα  
www.oasa.gr 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές 
απαιτήσεις 

Παύλος Παπαδόπουλος, τηλέφωνο 210 8200862 
email: ppapad@oasa.gr  

 

• Η Προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από : 
 
1. 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 συντρέχουν στο πρόσωπό του οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, 

παρ. 1 του Ν. 4412/2016 
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 

 
2. Πιστοποιητικό βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου για την απόδειξη 

της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα το οποίο πρέπει να είναι συναφές 
με αυτό των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

          

• Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει με έγγραφο που θα του 
κοινοποιηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα τα έγγραφα νομιμοποίησης και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 παρ.1 και 2 και 74.  

 





• 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.  
 

• Η εταιρεία INTRASOFT INT. SA (Ελληνικό Υποκατάστημα) καλείται να υποβάλλει προσφορά 
σύμφωνα με τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία. 

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΣΑ 
 Νικόλαος Αθανασόπουλος 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
- Γρ. Διευθ. Συμβούλου 
- Δ/νση Προμηθειών 
- ΔΣΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την ακρίβεια 
Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

 
 

Μαρία Τσέλιου 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: 
 

Λογισμικό Καθορισμού και Εξαγωγής Διαδρομών Γραμμών ανά Τύπο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

Περιγραφή Αντικειμένου 

Το λογισμικό καθορισμού και Εξαγωγής Γραμμών στόχο έχει στην καταχώρηση και εύκολη 

διαχείριση των διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων που αφορούν στους κλάδους των γραμμών 

του δικτύου ΟΑΣΑ. Το λογισμικό θα πρέπει να εξασφαλίζει αφενός την καταχώρηση των 

διαφορετικών τύπων των γραμμών στο σύστημα και αφετέρου θα πρέπει να εξυπηρετεί την 

εξαγωγή της κατηγοριοποίησης σε λίστες προκειμένου να αξιοποιηθεί η πληροφορία για άλλες 

χρήσεις από τον Οργανισμό. 

Συγκεκριμένα θα εξυπηρετεί τις ακόλουθες λειτουργικότητες: 

1. Εισαγωγή Τύπων Διαδρομής Κλάδων Γραμμών  

Ανά διαδρομή (κλάδο) λεωφορειακής γραμμής, οι χρήστες του λογισμικού θα μπορούν να 

ορίζουν τον τύπο της διαδρομής σχετικά με τη χρήση της, το σχεδιασμό της και εν γένει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Η επιλογή του τύπου θα γίνεται κατά την 

εισαγωγή/διόρθωση/αναδιαμόρφωση του εκάστοτε κλάδου γραμμής και θα μπορεί να αλλάξει 

σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη φάση αυτό θεωρηθεί απαραίτητο από τον χρήστη (π.χ. σε 

περίπτωση κατάργησης). 

Συγκεκριμένα οι τύποι διαχωρίζονται ως εξής 

• Τύπος Διαδρομής 1 ως προς τη Χρήση 

Α. Βασική Διαδρομή 

Β. Διαδρομή Λαϊκής 

Αναφέρεται ότι ως βασική διαδρομή ορίζεται αυτή που περιγράφεται στη μόνιμη απόφαση 

της εκάστοτε γραμμής που βρίσκεται σε ισχύ ανεξαρτήτως από το εάν είναι ενεργή ή όχι 

και ως εκ τούτου είναι μονοσήμαντη ανά κλάδο. 

• Τύπος Διαδρομής 2 ως προς το Συγκοινωνιακό Σχεδιασμό 

Ο διαχωρισμός αυτός αφορά σε περίπου 12 κατηγορίες που περιγράφουν τα 

συγκοινωνιακά χαρακτηριστικά των γραμμών ως μέρος του συνόλου του συγκοινωνιακού 

δικτύου και της περιοχής που εξυπηρετούν π.χ. Κεντρική, Τροφοδοτική κ.ά.  

Η κατηγοριοποίηση αυτή αφορά μόνο στους κλάδους των Βασικών Διαδρομών των 

Γραμμών. 

Η περιγραφή των κατηγοριών για τον τύπο αυτό θα δοθεί ως λίστα στον Ανάδοχο κατά τη 

διάρκεια των εργασιών ανάπτυξης του λογισμικού. 

• Τύπος Διαδρομής 3 για Ειδικές Περιπτώσεις 

Στην κατηγορία αυτή θα περιλαμβάνονται 5 περιπτώσεις για τυχόν επιπρόσθετες ιδιότητες 

μίας γραμμής που αφορούν σε ειδικού τύπου χαρακτηρισμούς π.χ. Νυχτερινή, 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κλπ.. Οι κατηγοριοποίηση για τον τύπο αυτό θα δοθεί επίσης ως 

λίστα στον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάπτυξης του λογισμικού 

2. Συγκεντρωτικός Καθορισμός Στοιχείων Ανά Διαδρομή (κλάδο),  

Κατά την εισαγωγή θα γίνεται ο καθορισμός των παρακάτω στοιχείων έτσι ώστε να προκύπτουν συγκεντρωτικά οι 

απαιτούμενες πληροφορίες για τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Κωδικός Γραμμής (line_id) 





• Περιγραφή Γραμμής (line_descr) 

• Κωδικός Δρομολογίου (route_id) 

• Περιγραφή Δρομολογίου (route_descr) 

• Ενεργή/μη ενεργή (route_active) 

• Κωδικός Τηλεματικής (route_telematic) 

• Κωδικός Κλάδου (route_code) 

• Ονομασία για Πινακίδα (route_departure) 

• Λατινική Ονομασία για Πινακίδα (route_departure_eng) 

• Τύπος Διαδρομής 1 

• Τύπος Διαδρομής 2 

• Τύπος Διαδρομής 3 

3. Εξαγωγή δεδομένων 

Για τις ανάγκες χρήσης της λίστας του τύπου διαδρομής ανά κλάδο θα είναι εφικτή η εξαγωγή αρχείου τύπου .xls, 

.csv με τα δεδομένα: 

• Κωδικός Γραμμής (line_id) 

• Περιγραφή Γραμμής (line_descr) 

• Κωδικός Δρομολογίου (route_id) 

• Περιγραφή Δρομολογίου (route_descr) 

• Ενεργή/μη ενεργή (route_active) 

• Κωδικός Τηλεματικής (route_telematic) 

• Κωδικός Κλάδου (route_code) 

• Ονομασία για Πινακίδα (route_departure) 

• Λατινική Ονομασία για Πινακίδα (route_departure_eng) 

• Τύπος Διαδρομής 1 

• Τύπος Διαδρομής 2 

• Τύπος Διαδρομής 3 

4. Εργασίες Αρχικοποίησης Συστήματος  

Κατά την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένος μαζικός καθορισμός τύπων διαδρομής 

για το σύνολο των γραμμών (περίπου 1800 κλάδων) λεωφορειακών γραμμών εντός του λογισμικού διαχείρισης. 

Θα διατηρηθεί η δυνατότητα μαζικής ανατροφοδότησης του συστήματος με μαζικό αυτοματοποιημένο καθορισμό 

τύπων διαδρομής κατ’ επιλογήν. 

5. Παρουσίαση Λογισμικού 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση για λόγους εξοικείωσης των χρηστών με τις 

διαθέσιμες επιλογές του λογισμικού και τον ορθό τρόπο διαχείρισής τους. 

6. Χρόνος Υλοποίησης 

Οι εργασίες υλοποίησης του λογισμικού θα ολοκληρωθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης των 

συμβατικών υποχρεώσεων. 

 
 
 
 
 




