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ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:    3642 / 03-03-2022                  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες νομικής 
υποστήριξης 

 
ΣΧΕΤ: 1. To με αρ. 59/2022 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Εμπορικής Λειτουργίας (ΑΔΑΜ: 

22REQ01009136) 

2. Η με αρ. 119/11.2.2022 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 28.000,00 ευρώ  (ΑΔΑ: 
Ψ82746ΨΧΕ3-4ΤΜ, ΑΔΑΜ: 22REQ010092260) 

3. To με αρ. πρωτ. 37/31.1.2022 Υ.Σ. με το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία, ήτοι η Δ/νση Εμπορικής 
Λειτουργίας, 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 Νομικής Υποστήριξης του ΟΑΣΑ για το 
έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη 
Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός 
ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για 
τις εταιρείες του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. με ΣΔΙΤ», έως 31.12.2022 

CPV  79100000-5 – Νομικές Υπηρεσίες 

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ 28.000,00 ευρώ 

Φ.Π.Α.  6.720,00 ευρώ 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 34.720,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.:  61.00 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 119/11.2.2022  
ΑΔΑ: Ψ82746ΨΧΕ3-4ΤΜ, ΑΔΑΜ: 22REQ010092260 

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 

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 

11/03/2022 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 

Μαρία Μαυρουδή, τηλέφωνo 210 8200936 
email: mariam@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 προσφορά θα αναφέρει χρέωση ωριαίας αντιμισθίας. 
 

• Η Δικηγορική Εταιρεία ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ καλείται να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με 
τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία. 

 
 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 
 Αριστέα Α. Αντωνοπούλου 

                                                                                                  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: 
 

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες αφορούν:  
 

• Παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης.  

• Έλεγχος και αξιολόγηση αλληλογραφίας με τον ανάδοχο.  

• Απάντηση επί ερωτημάτων αναφορικά με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. 

• Απάντηση επί ερωτημάτων αναφορικά με αξιώσεις του αναδόχου. 

• Απάντηση επί ερωτημάτων σχετικά με τις συμβατικές προβλέψεις και τη ερμηνεία των 
συμβατικών όρων. 

• Υποστήριξη του Ο.Α.Σ.Α. σε περιπτώσεις επίλυσης διαφορών που τυχόν θα ανακύψουν. 

• Υποστήριξη του Ο.Α.Σ.Α. σε περιπτώσεις τροποποίησης της σύμβασης. 

• Υποστήριξη του Ο.Α.Σ.Α. σε περιπτώσεις επεκτάσεων και διασυνδέσεων του έργου ΑΣΣΚ. 

• Επιμέλεια συναφών αποφάσεων των εταιρικών οργάνων του Ο.Α.Σ.Α. 

• Κάθε άλλο συναφές αντικείμενο που αφορά τις συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις των μερών 
 

Υπηρεσίες εκτός δικαστηρίου: 
 

• Συναντήσεις, επικοινωνία, συνεργασία με στελέχη και τμήματα της επιχείρησης 

• Συλλογή στοιχείων, έρευνα 

• Γνωμοδότηση 

• Συγγραφή κειμένων 

• Μελέτη και σχολιασμός συμβάσεων 

• Συγγραφή συμβάσεων 

• Συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις 

• Δικαστικές ενέργειες 

 

Υπηρεσίες στο δικαστήριο: 
 

• Μελέτη υπόθεσης και οργάνωση νομικού χειρισμού 

• Συλλογή εγγράφων, στοιχείων, αποδεικτικού υλικού, προετοιμασία, οργάνωση υλικού 
δικογραφίας για τον φιλικό διακανονισμό ή το διαιτητικό δικαστήριο 

• Σύνταξη αιτήσεων περί υπαγωγής σε διαιτησία, δικογράφων 

• Σύνταξη εξωδίκων 

• Παράσταση στο διαιτητικό δικαστήριο ή άλλο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο 

• Προώθηση, εκτέλεση, παρακολούθηση δικαστικών πράξεων (κατάθεση και παραλαβή εγγράφων, 
επιμέλεια επιδόσεων κλπ) 

 

Η αμοιβή για τις ως άνω υπηρεσίες θα υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης των 
δικηγόρων για τις υποθέσεις που θα ανατίθενται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με χρέωση 
ωριαίας αντιμισθίας και έως του ποσού του προϋπολογισμού. 




