
 

 

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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:    17793 / 23-11-2021                  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για φωτογραφικές υπηρεσίες 
 

ΣΧΕΤ: 1. To με αρ. 263/2021 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (ΑΔΑΜ: 
21REQ9489614) 

2. Η με αρ. 288/02.11.2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 7.000,00 ευρώ  (ΑΔΑ: 
Ω5ΑΒ46ΨΧΕ3-ΙΣΥ, ΑΔΑΜ: 21REQ009489719) 

3. To 8.11.2021 έγγραφο με το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία, ήτοι η Δ/νση Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας, εισηγείται την αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε συγκεκριμένους 
οικονομικούς φορείς 

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

 

Αναθέτων Φορέας Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε. 

Αντικείμενο Ανάθεση φωτογραφικών υπηρεσιών  

CPV  79961000-8 - Φωτογραφικές υπηρεσίες 

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ 7.000,00 ευρώ 

Φ.Π.Α.  1.680,00 ευρώ 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 8.680,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.:  64.02 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 288/2.11.2021 ΑΔΑ 
Ω5ΑΒ46ΨΧΕ3-ΙΣΥ, ΑΔΑΜ: 21REQ009489719 

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 

01/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 
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 

Τηλέφωνο 210 8200942 
email: christinav@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. 

          
1. 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.  
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• Οι φωτογράφοι / πρακτορεία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ, ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, 
καλούνται να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία. 

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΣΑ 
 Νικόλαος Αθανασόπουλος 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την ακρίβεια 
Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

 
 

Μαρία Τσέλιου 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: 
 
 
 

Με γνώμονα την ανάγκη επικαιροποίησης του φωτογραφικού υλικού του Οργανισμού για την 
εξυπηρέτηση δημοσιεύσεων, δελτίων τύπου, ιστοσελίδας αλλά και συναφών υπηρεσιών 
δημοσιότητας για την προβολή του έργου του Οργανισμού, θα προβούμε σε προμήθεια 
φωτογραφικών υπηρεσιών που θα καλύψουν το σύνολο των μέσων και των έργων σε επίπεδο ομίλου.  

 

Ενδεικτικές ενότητες: 
• Ηλεκτρονικό  εισιτήριο (ΑΜΕΚ, επικυρωτικά μηχανήματα, εκδοτήρια, ειδικές ομάδες 

κοινού κ.α.) 

• Λεωφορειολωρίδες, νέες προεξοχές στάσεων, στάσεις λεωφορείων-τρόλεϊ  κ.α. 

• Τηλεματική, (στάσεις τηλεματικές, κέντρο ελέγχου, εφαρμογές) 

• Φωτογραφίες  εφαρμογών ΟΑΣΑ 

• Σταθμοί, λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, μετρό (αφορά τόσο σε φωτογραφήσεις των  

υφιστάμενων μέσων  όσο και νέων π.χ. νέοι σταθμοί, νέο τραμ, ηλεκτρικά λεωφορεία 

κλπ)  

• Φωτογραφίες κτιριακών εγκαταστάσεων ΟΑΣΑ (κεντρικό κτίριο, πληροφοριακό 

κέντρο, κέντρο εξυπηρέτησης κοινού κ.α.) 

      Πιο συγκεκριμένα: 
1. Προεξοχές πεζοδρομίου (εργασίες τοποθέτησης, πλάνα σε στάσεις κλπ) 

2. Σταθμοί μετεπιβίβασης Οδικά Μέσα -Μετρό) και άλλες σημαντικές Αφετηρίες Ομάδων 

Λεωφορειακών Γραμμών (ανεξάρτητα από την ύπαρξη σταθμού Μετρό) 

3. Κάμερες καταγραφής παραβάσεων 

4. Γερανοφόρα οχήματα 

5. Λεωφορειολωρίδες  

6. Έξυπνες Στάσεις και Κέντρα Διαχείρισης & Εποπτείας Οχημάτων του συστήματος 

Τηλεματικής - Εφαρμογές web και app 

7. Λεωφορεία - Τρόλεϊ (Παντός τύπου)  

8. Λεωφορεία ΚΤΕΛ 

9. Ηλεκτρικά Λεωφορεία 

10. Συρμοί Μετρό - Συρμοί Τραμ (παλαιοί και νέοι) 

11. Σταθμοί Μετρό (εσωτερική και εξωτερική φωτογράφιση) 

12. Αυτόματα Μηχανήματα έκδοσης Εισιτηρίων  σε εσωτερικούς χώρους (Μετρό) -Αυτόματα 

Μηχανήματα έκδοσης Εισιτηρίων  σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. πλατεία Γαρδένιας - 

Στάσεις Τραμ) 

13. Νέοι Σταθμοί Μετρό (εσωτερική και εξωτερική φωτογράφιση - Νέα επέκταση προς Πειραιά 

και εργοτάξια) 

14. Νέα εκδοτήρια ΟΣΥ 

15. Κέντρο Ελέγχου ΣΤΑΣΥ 

16. Αμαξοστάσια ΟΣΥ 

17. Κτιριακές Εγκαταστάσεις ΟΑΣΑ -ΟΣΥ- ΣΤΑΣΥ  

18. Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού  Ο.Α.Σ.Α. 

19. Πληροφοριακό κέντρο ΟΑΣΑ 

20. Υπηρεσίες ΑΜΕΑ (Ράμπες - Οχήματα - Εκδηλώσεις) 





21. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (έκδοση – επικύρωση - κατηγορίες Δικαιούχων π.χ. 

ΟΑΕΔ – Φοιτητές - κλπ) 

22. Επιβατική κίνηση σε σταθμούς μετρό – στάσεις λεωφορείων - στάσεις έξω από 

Πανεπιστήμια  κλπ 

23. Κομβικά σημεία εξυπηρέτησης (Σύνταγμα - Παραλιακή – Αεροδρόμιο – Πειραιά ς- Σταθμοί 

Υπεραστικών ΚΤΕΛ) 

24. Φωτογραφίες Οχημάτων -Συρμών για Επίσημες  Αργίες  

25. Φωτογραφίες Οχημάτων - Συρμών  σε έντονα καιρικά φαινόμενα 

26. Πανεπιστήμια - Σχολεία- Περιφέρεια Αττικής – Δήμοι  

27. Αθλητικές Διοργανώσεις (ποδηλατοδρομίες - Μαραθώνιος κλπ) 

28. Αστική κινητικότητα  (π.χ. ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι) 

29. Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου ΟΑΣΑ 

30. Εκδηλώσεις – Δράσεις Ομίλου ΟΑΣΑ  

 
Παρατηρήσεις : 

• Οι ως άνω θεματικές ενότητες θα πρέπει να καλυφθούν στο συντομότερο δυνατό χρόνο και με 

επάρκεια. 

• Για κάθε θεματική ενότητα - δράση - εκδήλωση το κόστος δεν θα ξεπερνά τα 200 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

• Το υλικό  θα πρέπει να παραδοθεί  σε ηλεκτρονική μορφή  και οι φωτογραφίες θα είναι υψηλής 

ανάλυσης. Το σύνολο των παραδοτέων θα παραδίδεται  και σε usb stick μαζί με την εκάστοτε 

τιμολόγηση. 

• Τα πνευματικά δικαιώματα του παραδοθέντος υλικού θα εκχωρούνται αυτόματα στον ΟΑΣΑ. Ο 

ΟΑΣΑ θα διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και διάθεσης του υλικού για οποιαδήποτε δράση ή σκοπό 

και σε οποιοδήποτε μέσο κρίνει απαραίτητο, σε έντυπη ή/και  ψηφιακή μορφή,  σε αυτούσια ή 

επεξεργασμένη μορφή.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




