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ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:    3860 / 08-03-2022                  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες εξυπηρέτησης 
πελατών 

 
ΣΧΕΤ: 1. To με αρ. 92/2022 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Εμπορικής Λειτουργείας (ΑΔΑΜ: 

22REQ010138385) 

2. Η με αρ. 165/4.3.2022 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 30.000,00 ευρώ  (ΑΔΑ: 
ΩΥΒΙ46ΨΧΕ3-ΘΚ2, ΑΔΑΜ: 22REQ010157826) 

3. To με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 71/28.2.2022 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» (3 σελίδες) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης: 

 

Αναθέτων Φορέας Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε. 

Αντικείμενο Ανάθεση υπηρεσιών εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού 
σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Αυτόματου 
Συστήματος Συλλογής Κομίστρου του ΟΑΣΑ, διάρκειας έως 
τεσσεράμισι (4,5) μηνών 

CPV  79342320-2 - Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών 

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ 30.000,00 ευρώ 

Φ.Π.Α.  7.200,00 ευρώ 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 37.200,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.:  61.90 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 165/4.3.2022  
ΑΔΑ: ΩΥΒΙ46ΨΧΕ3-ΘΚ2, ΑΔΑΜ: 22REQ010157826 

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) 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 





• 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 

14/03/2022 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 εταιρεία MECCANICA GROUP Α.Ε. 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»: 
 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α.) είναι αρμόδιος για τη λειτουργία του 
Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου. Η πώληση των προϊόντων κομίστρου γίνεται από τις 
εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η παροχή 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του 
Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου του ΟΑΣΑ, διάρκειας έως τεσσεράμισι (4,5) μηνών.  

 
 

➢ συμμετοχή στη λειτουργία του κέντρου εξυπηρέτησης της ΔΕΛ  

➢ εξυπηρέτηση πελατών (τηλεφωνική και αυτοπρόσωπη) 

➢ διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  επιβατών  

➢ επίλυση τεχνικών ζητημάτων μέσων κομίστρου 

➢ διαχείριση, έκδοση και εμφακέλωση προσωποιημένων καρτών ηλεκτρονικών αιτημάτων  επιβατών 

➢ διαχείριση αποθήκευση και αρχειοθέτηση καρτών που επιστρέφουν ως αδιάθετες από τις 

ταχυδρομικές αποστολές 

➢ γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγάλων Έργων και Ασφαλειών 

η οποία περιλαμβάνει την αρχειοθέτηση των απαραίτητων εγγράφων, την καθημερινή διαχείριση 

της αλληλογραφίας και τη διανομή τους στα αρμόδια πρόσωπα, καθώς και την προετοιμασία 

διάφορων αναφορών (reports)  
 

Συγκεκριμένα, το προσωπικό της Αναδόχου θα συμμετάσχει υποστηρικτικά: 

 

 Στις διαδικασίες: 

• Αρχειοθέτηση  των προϊόντων κομίστρου καρτών εισιτηρίων 

• Εκτύπωση συνοδευτικής επιστολής προς τον επιβάτη και εμφακέλωσή της. Επιβεβαίωση της 

ορθότητας στοιχείων της επιστολής, προϊόντος κομίστρου (κάρτα) και φακέλου.  

• Διαχείριση των στοιχείων αποστολής των φακέλων στον ταχυδρομικό πάροχο καθώς και την 

δημιουργία καταλόγου των συστημένων επιστολών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

ταχυδρομικού παρόχου.  

• Γραμματειακής υποστήριξης. 

 

 Στη διαδικασία της διαχείρισης συσκευασίας και αποθήκευσης προϊόντων κομίστρου (των 

παραχθέντων κατά το προηγούμενο στάδιο φορτισμένων προϊόντων κομίστρου). Η συμμετοχή κατά 

την συσκευασία των προϊόντων κομίστρου και δημιουργία του ηλεκτρονικού  αρχείου θα περιέχει:  

• Τους αριθμούς και τα τεμάχια των προϊόντων κομίστρου.  

• Το εύρος της αρίθμησης που περιέχεται σε κάθε συσκευασία.  

• Το πλήθος της αρίθμησης των συσκευασιών.  

 

 Στην ταξινόμηση Επιστραφέντων Προϊόντων Κομίστρου. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στην 

καταγραφή ταξινόμηση, ασφαλή διαχείριση υλικών και των επιστραφέντων προϊόντων κομίστρου 

(καρτών /  ηλεκτρονικού εισιτηρίου Α.Σ.Σ.Κ.)  

 

 Σε κάθε σχετική υποστηρικτική του έργου αυτού (ΑΣΣΚ) υπηρεσίας όπως: 

• Εξυπηρέτηση κοινού που προσέρχεται μαζικά στα κεντρικά γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. προς 

επίλυση πολύπλοκων ζητημάτων με την ορθή λειτουργία καρτών και εισιτηρίων του νέου 

αυτόματου συστήματος. 





• Καταγραφή και αρχειοθέτηση των καρτών που επιστρέφονται από τα ταχυδρομεία. 

• Τηλεφωνική ενημέρωση και εξυπηρέτηση του κοινού. 

• Καταχώρηση και καταγραφή των τιμολογίων που εκδίδονται σε καθημερινή βάση. 

• Αρχειοθέτηση σε ηλεκτρονική μορφή και τηλεφωνική ενημέρωση του κοινού για την έγκαιρη 

παραλαβή των εισιτηρίων, στην νέα ηλεκτρονική μορφή. 

• Αρχειοθέτηση των αιτημάτων που απευθύνονται στο τμήμα κομίστρου. 

• Επίλυση προβλημάτων σε online κρατήσεις ή σε ότι αφορά τη δημιουργία ή την ανάκτηση 

κωδικού στο site της Athena Card. 

• Επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της Athena Card για επίλυση προβλημάτων. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου η ανάδοχος θα συνεργάζεται με τη 
Διεύθυνση Εμπορικής Λειτουργίας και το Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγάλων Έργων και 
Ασφαλειών του ΟΑΣΑ. 
 
 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

 
Εκπαίδευση:  

Κατά την ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών παρέχεται 5νθήμερη περίοδος εκπαίδευσης 

του προσωπικού της Αναδόχου.  

Εφόσον στο προσωπικό της Αναδόχου περιέχονται άτομα που ήδη έχουν εργαστεί στα πλαίσια 

αντίστοιχων συμβάσεων του Ο.Α.Σ.Α., τα άτομα αυτά θα εξαιρούνται της εκπαίδευσης. 

 

Για όλους τους εκπαιδευόμενους υπαλλήλους του αναδόχου ισχύουν τα εξής : 

• Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης δηλώνει στον ΟΑΣΑ τα άτομα που πρόκειται 

να εκπαιδευτούν και τα οποία θα πρέπει να είναι στη διάθεση του ΟΑΣΑ για να 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο ωράριο που καθορίζει ο ΟΑΣΑ. 

• Οι παραπάνω εκπαιδευόμενοι κατά το χρόνο εκπαίδευσής τους αμείβονται από τον ανάδοχο 

με το ισχύον ημερομίσθιο ανειδικεύτου και ο ΟΑΣΑ καταβάλλει απολογιστικά στον ανάδοχο 

τα καταβληθέντα ποσά αφού αυτός προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που θα ζητήσει 

ο ΟΑΣΑ για την πιστοποίηση της πιο πάνω δαπάνης του. 

• Σε περίπτωση αντικατάστασης εκπαιδευμένου υπαλλήλου, κατά το χρόνο ισχύος της 

σύμβασης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος εκπαίδευσης του αντικαταστάτη του. 

 

Ωράριο: 

Το ωράριο παροχής των υπηρεσιών θα είναι από τις 07:00 έως και 22:00 κατά τις εργάσιμες ώρες και 

ημέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα στελέχωσης το οποίο καταρτίζεται ανάμεσα στην Ανάδοχο και τον 

ΟΑΣΑ εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έναρξη της σύμβασης. 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις υπηρεσίες τις Κυριακές και αργίες, κατόπιν έγκαιρης 

γνωστοποίησης εκ μέρους του Ο.Α.Σ.Α. Το προσωπικό του αναδόχου παρέχει τις υπηρεσίες στα 

γραφεία της έδρας ή/και στις εγκαταστάσεις της έδρας του Ο.Α.Σ.Α. (ήτοι, Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. Σταθμός 

Αττική, Άδμητου 31) Το πρόγραμμα των βαρδιών τηρείται αυστηρά. Η ανάδοχος συμπληρώνει 

καθημερινά για την προηγούμενη ημέρα ενυπόγραφο δελτίο παρουσίας, στο οποίο υπογράφουν όλοι 

οι εργαζόμενοί του, από το οποίο προκύπτει συγκεντρωτική κατάσταση απαραίτητη για την τμηματική 

απόφαση πληρωμής του. 

 





Αριθμός απασχολούμενων: 

Για την εκτέλεση της σύμβασης απασχολούνται  6 εργαζόμενοι. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μετά 
την έγκαιρη ειδοποίηση του αναδόχου, η ανάδοχος υποχρεούται να στελεχώσει την ομάδα 
προσωπικού με τουλάχιστον τρία (3) άτομα επιπλέον. Η ανάδοχος υποχρεούται επίσης σε άμεση 
αντικατάσταση ασθενούντος ή έκτακτα απουσιάζοντος εργαζομένου. 
Η παραπάνω κατανομή του προσωπικού ενδέχεται να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης, με βάση τις εκάστοτε απαιτήσεις του Ο.Α.Σ.Α. Η αρμόδια Υπηρεσία του Αναθέτοντος 

Φορέα, ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Αναδόχου, δύναται να ζητήσει τη 

διαφοροποίηση της κατανομής των ανθρωποωρών. 

Η αμοιβή του αναδόχου για τη πρόσθετη απασχόληση υπολογίζεται με βάση την ανά ώρα συμβατική 

αμοιβή του,  προσαυξημένη κατά το νόμιμο ποσοστό στις περιπτώσεις που αφορά απασχόληση σε 

αργίες ή σε νυκτερινές ώρες. Σε ότι αφορά στην εκπαίδευση του παραπάνω πρόσθετου προσωπικού 

του αναδόχου αυτή θα πραγματοποιείται με παρακολούθηση οκτάωρου προγράμματος εκπαίδευσης 

κατά την προηγουμένη της ανάληψης εργασίας. Σε σχέση με την αμοιβή του υπαλλήλου κατά το χρόνο 

εκπαίδευσης ισχύει το ίδιο καθεστώς με τους εκπαιδευόμενους κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης. 

Ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού ή αύξησης του παραπάνω προς διάθεση συμβατικού 

αντικειμένου (τόσο από πλευράς χρονικής κάλυψης, όσο και σε ότι αφορά στον αριθμό των 

ανθρωποωρών), μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το υπόψη συμβατικό 

αντικείμενο. 

 

Δ. Οργανωτικό σχήμα: 

H Ανάδοχος υποχρεούται να συστήσει Ομάδα Έργου και να ορίσει Υπεύθυνο Ομάδας Έργου, με γνώση 

και εμπειρία στο συμβατικό αντικείμενο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, από τα πρόσωπα 

που αναφέρονται στην προσφορά της. Τα στοιχεία των προσώπων της Ομάδας Έργου 

γνωστοποιούνται εγγράφως στον ΟΑΣΑ.  

Αντικατάσταση μέλους της δηλωθείσας ομάδας με άλλο εκ των αναφερομένων στην προσφορά της 

αναδόχου γνωστοποιείται εγγράφως στον ΟΑΣΑ. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου με άλλο 

μη αναφερόμενο στην προσφορά της αναδόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο που 

γνωστοποιείται εγγράφως στον ΟΑΣΑ και εγκρίνεται από τον τελευταίο,, υπό την προϋπόθεση να 

διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται να ζητήσει από την Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους εμπλεκομένου στην 

εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση του, δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 

ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση του Ο.Α.Σ.Α.  

Σε περίπτωση ανάγκης για συμπλήρωση των Στελεχών της Ομάδας Έργου με νέα επιπλέον στελέχη 

(πέραν αυτόν που αναφέρονται στην προσφορά), αυτό επιτρέπεται μόνο με στελέχη που διαθέτουν 

τα προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του 

Ο.Α.Σ.Α.  

Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από την Ανάδοχο για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με 

οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και, συνεπώς, δεν γεννάται καμία 

υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. απέναντί τους. 

 
 

Η προσφορά θα δίνεται βάση αμοιβής ανά ανθρωποώρα, χωρίς ΦΠΑ.  




