
 

 

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:    1648 / 03-02-2022                  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες υποστήριξης 
Γραφείου Τύπου. 

 
ΣΧΕΤ: 1. To με αρ. 7/2022 Πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 22REQ009912611) 

2. Η με αρ. 72/20.1.2022 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού €15.600,00  (ΑΔΑ: 
ΩΔΑΣ46ΨΧΕ3-ΥΑ8, ΑΔΑΜ: 22REQ009947720) 

3. To με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 5 ΠΡ-ΔΣ/10.1.2022 με το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία 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 υποστήριξης του Γραφείου Τύπου του 
ΟΑΣΑ  έτους 2022, σε θέματα επικοινωνίας – ενημέρωσης 
και γενικότερα σε θέματα δημοσίων σχέσεων.  

CPV  79416200-5 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
δημοσίων σχέσεων 

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ 15.600,00 ευρώ 

Φ.Π.Α.  3.744,00 ευρώ 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 19.344,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.:  61.00 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 72/20.1.2022   
ΑΔΑ: ΩΔΑΣ46ΨΧΕ3-ΥΑ8, ΑΔΑΜ: 22REQ009947720 

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

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 

10/02/2022 και ώρα 13:00 
Υπόψη Κεντρικής Γραμματείας 

Κατάθεση προσφοράς σε κλειστό φάκελο, στη Κεντρική 
Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 
106 82, τηλ. 210 8200999), είτε ηλεκτρονικά στη Δ/νση : 
oasa@oasa.gr 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 

Γιαννούλη Αικατερίνη, τηλέφωνo 210 8200015, 958 
email: ds@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 εντός 10 ημερών μετά 
από  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.  

 

http://www.oasa.gr/




• O δημοσιογράφος Φώτιος Φωτεινός, καλείται να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω 
πληροφοριακά στοιχεία. 
 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 
Αριστέα Α. Αντωνοπούλου 

                                                                                          
 
 
                                                                                         
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
- Γρ. Διευθ. Συμβούλου 
- ΓΔΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Για την ακρίβεια 
Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

 
 

Μαρία Τσέλιου 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: 
 

Oι συμβατικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: 

1. Παρακολούθηση σε καθημερινή βάση του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου σε θέματα που 

σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης. 

2. Καθημερινή αποδελτίωση του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου. 

3. Καθημερινή επικοινωνία σχετικά με τις εξελίξεις / γεγονότα στον ευρύτερο κλάδο των 

επιβατικών μεταφορών που έχουν συσχέτιση με τις αστικές συγκοινωνίες. 

4. Υποστήριξη στη συγγραφή των δελτίων Τύπου του ΟΑΣΑ. 

5. Υποστήριξη στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής πολιτικής / στρατηγικής του ΟΑΣΑ. 

 
Στα πλαίσια των ως άνω, θα παρέχονται, εντός των προθεσμιών που θα ορίζονται από την αρμόδια 

Δ/νση ή/και τη Διοίκηση του Ο.Α.Σ.Α., ανά περίπτωση ανάθεσης: 

 Ενημερωτικά Σημειώματα. 

 Απαντήσεις (προφορικές & γραπτές) επί θεμάτων του συμβατικού αντικειμένου. 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις/συσκέψεις Διοίκησης, Υπηρεσιακών Παραγόντων, Ομάδων 

εργασίας. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 
Το παραδοτέο το οποίο θα προσκομίζεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα 
υπογραφεί αφορά στην σύνταξη «Απολογιστικής έκθεσης συμβατικών υπηρεσιών», συνοδευόμενης 
από πίνακα των αποδελτιώσεων έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου. 

 




