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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες: Β. Καραπιστόλη             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Τηλ.:  210 8200818/876 

E-mail: oasa@oasa.gr 

             procurement@oasa.gr 

 
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:    17567 / 19-11-2021                  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών διενέργειας απολυμάνσεων 
κατά της διασποράς του Covid-19, διάρκειας ενός έτους. 

 
ΣΧΕΤ: 1. To με αρ. 227/2021 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑΔΑΜ: 

21REQ009146236) 

2. Η με αρ. 1/11.11.2021 Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης, ποσού 15.000,00 ευρώ  (ΑΔΑ: 
ΨΨΓΒ46ΨΧΕ3-ΜΥΕ) 

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» (3 σελίδες) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης: 

 

Αναθέτων Φορέας Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε. 

Αντικείμενο Ανάθεση υπηρεσιών για διενέργεια απολυμάνσεων κατά 
της διασποράς του Covid-19 των γραφείων του ΟΑΣΑ, για 
το χρονικό διάστημα 1.1.2022 – 31.12.2022. 

CPV  90921000-9 - Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ 15.000,00 ευρώ 

Φ.Π.Α.  3.600,00 ευρώ 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 18.600,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.:  62.98 
Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης 1/11.11.2021 ΑΔΑ: 
ΨΨΓΒ46ΨΧΕ3-ΜΥΕ 

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 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 





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 

30/11/2021 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 

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

 

• Η Προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς 
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις...» ως ισχύει και να να εξειδικεύονται σε χωριστό 

κεφάλαιο αυτής τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως στ’ της παρ, 1 του άρθρου 
68 του ν.3863/2010 (Α’115), όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι: 
 





α) O αριθμός των εργαζομένων  
β) Οι μέρες και οι ώρες εργασίας 
γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι 
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεων νόμιμες 
αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα απολύμανσης ανά άτομο 

 

• 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 
- Δ/νση Προμηθειών 
- HR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την ακρίβεια 
Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

 
 

Μαρία Τσέλιου 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: 
 

Το πρόγραμμα απολυμάνσεων των γραφείων του ΟΑΣΑ κατά της διασποράς του κορωνοϊού CoVid-19 
διάρκειας ενός έτους (1.1.2022 – 31.12.2022) ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, θα 
περιλαμβάνει: 

 

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

• Άδεια από ΕΟΦ όπως ορίζει η ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.  

• Βιοδιασπώμενο 

• Χωρίς αλδεΰδες 

• Ευχάριστη οσμή λόγω καθημερινής χρήσης 

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

• Ευρύ φάσμα δράσης : βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μικροβακτηριοκτόνο, ιοκτόνο κλπ 

• Τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα θα πρέπει να διασφαλίζουν την απολύμανση του χώρου 
με ταυτόχρονη την ασφάλεια των χρηστών και τη -στο μέτρο του δυνατού- δυνατότητα 
εφαρμογής τους χωρίς παρεμπόδιση της προβλεπόμενης χρήσης των χώρων 

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

•  Άδεια από ΕΟΦ όπως ορίζει η ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.  

• Απολυμαντικού ευρέως φάσματος με ιοκτόνο δράση συμπεριλαμβανομένων των κορωνοϊών 
και συνοδευόμενο από τα σχετικά δελτία ασφαλείας. 

3. Ένα Σάββατο κάθε μήνα, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, η 
εφαρμογή απολύμανσης-μικροβιοκτονίας θα γίνεται με νεφελοψεκασμό ψυχρής ομίχλης (cold 
fogging) με κατάλληλο απολυμαντικό και μικροβιοκτόνο σκεύασμα εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ όπως 
ορίζει η ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.  

Ο  ψεκασμός θα γίνεται  με χρήση ηλεκτρικού ψεκαστήρα τύπου FOGGER (νεφελοψεκασμός) και 
θα παράγει  μικροσταγονίδια τα οποία θα αιωρούνται για περισσότερη ώρα σε μεγαλύτερο χώρο 
για αποτελεσματική καταπολέμηση των ιών και όλων των μικροβιακών φορτίων του χώρου.  

• Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες όπως αναφέρονται στα « Μέτρα καθαρισμού και 
απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-COV-
2»του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ) 

• Με την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών απολύμανσης χορηγείται σχετική 
βεβαίωση/πιστοποιητικό απολύμανσης καθώς και αναλυτικές οδηγίες-εφόσον απαιτείται. 

 

 

 

 





Επισημαίνεται δε, ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα:  

• τόσο για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την απολύμανση (Μέσα Ατομικής 
Προστασίας, ειδικοί χειρισμοί κλπ όπως προβλέπεται από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ ή άλλων 
αρμόδιων οργανισμών  αλλά και από το φύλλο ασφάλειας των σκευασμάτων που θα 
χρησιμοποιήσει) 

• όσο και για τον περιβαλλοντικό χειρισμό που επιβάλλει η χρήση των σκευασμάτων αυτών, 
ανεξάρτητα από τον χώρο παροχής της υπηρεσίας. 

 

 

Με την προσφορά τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει, απαρέγκλιτα, θα καταθέσουν: 

1. Στοιχεία για τα προτεινόμενα σκευάσματα το οποία θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την 
αποτελεσματική καταπολέμηση διασποράς του συγκεκριμένου ιού ή γενικότερα ιών και την 
απολύμανση - απόσμηση (τεχνικό φυλλάδιο). Σε κάθε περίπτωση καθίσταται σαφές ότι ο 
Ανάδοχος με την κατάθεση της προσφοράς του, εγγυάται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, την 
αποτελεσματικότητα, την περιβαλλοντική συμβατότητα και την ασφάλεια των 
σκευασμάτων και της παροχής των υπηρεσιών του προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. 

2. Τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας (Material Safety Data Sheets - MSDS) όλων των 
σκευασμάτων που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν. 

3. Εγκρίσεις για τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν, από τους αρμόδιους κρατικούς 
φορείς, όπως ορίζει η ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία (ΕΟΦ κλπ).  

4. Τα τεχνικά μέσα και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των υπό ανάθεση 
υπηρεσιών καθώς και περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης αυτών. 

5. Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει: 

i. Τον χρόνο μέσα στον οποίο θα ολοκληρώνεται η απολύμανση των κτιρίων, ύστερα 
από ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (με όριο την ίδια ή το πολύ την επόμενη 
ημέρα της ειδοποίησής του). 

ii. Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της απαιτούμενης υπηρεσίας. 

6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος ISO 9001 και πιστοποιητικό 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με διεθνές πρότυπο ISO 14001,  τα 
οποία θα πρέπει να επισυναφθούν σε φωτοαντίγραφα μαζί με την κατάθεση της 
προσφοράς. 

7. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης Υγιεινής 
και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001-Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία) το οποίο θα επισυνάψει με φωτοαντίγραφο. 

8. ISO ή Βεβαίωση από Αναγνωρισμένο Φορέα  ότι η Εταιρεία έχει ενσωματώσει διαδικασίες 
και οδηγίες στο σύστημα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με σκοπό την 
πρόληψη της διάδοσης του κορωνοιού SARS- COV- 2 (σύμφωνα και με την Εγκύκλιο αρ. 
17312/Δ9.506/4-5-2020 του Υπουργείου Εργασίας). 

 

 

 

 





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 τ.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. 

6.  Μισθωμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου επί της οδού Ρεθύμνου 5 έκτασης 134 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




