
 

 

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:   10424 / 14-06-2022                  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για Τεχνική Υποστήριξη 
Λειτουργίας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου 

 
ΣΧΕΤ: 1. To με αρ. 170/2022 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Εμπορικής Λειτουργίας (ΑΔΑΜ: 

22REQ010640690) 

2. Η με αρ. 232/31.5.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 30.000,00 ευρώ  (ΑΔΑ: 
9ΕΖΒ46ΨΧΕ3-4Λ7, ΑΔΑΜ: 22REQ010712377) 

3. To με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 178/16.5.2022 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 «Β» (τεχνικές απαιτήσεις) το οποίο μαζί με το Παράρτημα «Α» (επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης: 

 

Αναθέτων Φορέας Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε. 

Αντικείμενο Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας για 
το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), σε 
θέματα Εμπορικής Πολιτικής και Παρακολούθησης 
υλοποίησης της σύμβασης ΣΔΙΤ-ΑΣΣΚ, διάρκειας έως 3 
μηνών 

CPV  71356300-1 - Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 

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 232/31.5.2022  
ΑΔΑ 9ΕΖΒ46ΨΧΕ3-4Λ7, ΑΔΑΜ: 22REQ010712377  

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 

               21/06/2022 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, τηλέφωνο 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 INVISION 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 
- ΝΥ 
- ΔΕΛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/2016 

Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 
υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους 
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο 
του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων του ΟΑΣΑ, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του ΟΑΣΑ και 
η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας 
θα χρησιμοποιηθούν από τον ΟΑΣΑ και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την 
αξιολόγηση των προσφορών. 
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
(α) Φορείς στους οποίους ο ΟΑΣΑ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό 
της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του  
Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 
απορρήτου. 
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από 
την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε 
περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της 
εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, 
μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΟΑΣΑ. 
VI. Ο ΟΑΣΑ έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της 
ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και 
κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

 

 
 
 
 
 
 





 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: 
 

Αναλυτική Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 
 

1. Έκδοση Αναφορών Εμπορικής και Οικονομικής Παρακολούθησης  

Αφορά την έκδοση αναφορών εμπορικής και οικονομικής παρακολούθησης από τα στοιχεία που 

παράγονται από την λειτουργία του ΑΣΣΚ. Η Έκδοση των αναφορών θα πραγματοποιείται μέσω 

συνόλου εργαλείων λογισμικού οικονομικής και εμπορικής παρακολούθησης. Τα εργαλεία θα 

ενοποιούνται σε ένα ενιαίο τεχνικό και λειτουργικό πλαίσιο προσανατολισμένο στις ακόλουθες 

κατευθύνσεις: 

• Συλλογή στοιχείων 

• Έλεγχος Δεδομένων 

• Ενημέρωση μοντέλων ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων ΑΣΣΚ 

• Ανάλυση Πωλήσεων 

• Παραγωγή Κατανομών Εσόδων στις θυγατρικές εταιρίες 

• Αξιολόγηση σεναρίων Εμπορικής Πολιτικής 

• Μελέτες επιπτώσεων εισαγωγής νέων προϊόντων 

 

1.1  Μηνιαία Αναφορά ΔΣ 

Η αναφορά θα περιέχει ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

Στοιχεία Λειτουργίας :   

• Επικυρώσεις κατά την επιβίβαση ανά φορέα και συνολικά για οριζόμενο χρονικό διάστημα έως 

τον μήνα αναφοράς (σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστό), με σύγκριση  με τα προηγούμενα έτη 

ανά μήνα 

•  Ποσοστιαία διαφορά επικυρώσεων μεταξύ ΟΣΥ/ ΣΤΑΣΥ 

• Ποσοστό επικυρώσεων κατά την επιβίβαση ανά μήνα για οριζόμενο χρονικό διάστημα (π.χ. από 

την αρχή του έτους έως το μήνα αναφοράς) για τα οχήματα ΚΤΕΛ-leasing 

• Μερίδιο των επικυρώσεων στα οχήματα ΚΤΕΛ και Leasing για τον μήνα αναφοράς  ως ποσοστό 

επικυρώσεων ΟΣΥ και συνολικών επικυρώσεων. 

Οικονομικά στοιχεία: 

• Αριθμός δικαιωμάτων ανεργίας του μήνα αναφοράς 

• Αποζημιώσεις μετακίνησης λόγω των ειδικών επιδοτήσεων (π.χ. μέτρων Covid 19) έως το μήνα 

αναφοράς σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστό επί των δικαιούχων  

• Εισπράξεις από επιβάτες πλήρους/ μειωμένου κομίστρου ανά φορέα του μήνα αναφοράς  και του 

αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους, με ποσοστιαία σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα  του 

προηγούμενου έτους  

• Εισπράξεις ανά μήνα για το τρέχον έτος έως το μήνα αναφοράς και σύγκριση με προηγούμενα έτη   

• Συνολικές εισπράξεις κομίστρου και ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων ανά Φορέα 

• Ποσοστιαία Κατανομή εισπράξεων ανά κατηγορία εισιτηρίου  

• Ποσοστιαία Κατανομή εισπράξεων ανά κατηγορία καρτών   

• Ποσοστιαία Κατανομή εισπράξεων ανά τύπο κομίστρου (εισιτήρια, κάρτες, αποθηκευμένη αξία) 

• Πορεία βασικών προϊόντων : Εξέλιξη πωλήσεων ανά μήνα για χρονικό διάστημα επιλογής: 

✓ καρτών 30ημερών  

✓ καρτών 30ημερών μειωμένο 

✓ ενιαίο εισιτήριο 





✓ ενιαίο εισιτήριο μειωμένο 

✓ ενιαίο εισιτήριο (ολόκληρο & μειωμένο) 

• Ανάλυση δικτύων πώλησης (Χονδρική πώληση ΟΑΣΑ, Πεδίο, Δίκτυο καταστημάτων – περιπτέρων, 

Διαδίκτυο). Αξία πωλήσεων ανά δίκτυο και συνολικά σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστά για τον 

μήνα αναφοράς με σύγκριση του αντίστοιχου μήνα των δύο προηγούμενων ετών. 

• Ανάλυση πωλήσεων πεδίου με βάση των αριθμό των συναλλαγών και με βάση την αξία των 

πωλήσεων  

• Εισπράξεις  Διανομέα από POS ανά μήνα με σύγκριση προηγουμένων ετών 

• Τις απαιτήσεις/ εισπράξεις (ενδεικτικά : Εισπράξεις από αντικαταστάσεις καρτών) 

• Έσοδα από Φορείς/ Υπουργεία ανά Υπουργείο και συνολικά 

• Απαιτήσεις από δικαιώματα/ επιδοτήσεις/ ελευθέρας (είδος απαίτησης, αριθμός δικαιωμάτων, 

οικονομική απαίτηση) 

Η αναφορά θα υποβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του  επόμενου μήνα  της αναφοράς 

(παραδοτέο Π1.1). 

 

1.2 Μηνιαία Αναφορά ΕΕΣΥΠ 

Η αναφορά θα περιέχει ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία 

Στοιχεία Λειτουργίας :   

• Επικυρώσεις κατά την επιβίβαση ανά φορέα και συνολικά για οριζόμενο χρονικό διάστημα έως 

τον μήνα αναφοράς (σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστό), με σύγκριση  ως της τα προηγούμενα 

έτη ανά μήνα 

• Ποσοστιαία διαφορά επικυρώσεων μεταξύ ΟΣΥ/ ΣΤΑΣΥ 

• Ποσοστό επικυρώσεων κατά την επιβίβαση ανά μήνα για οριζόμενο χρονικό διάστημα (π.χ. από 

την αρχή του έτους έως το μήνα αναφοράς) για τα οχήματα ΚΤΕΛ-leasing 

• Μερίδιο των επικυρώσεων στα οχήματα ΚΤΕΛ και Leasing για τον μήνα αναφοράς  ως ποσοστό 

επικυρώσεων ΟΣΥ και συνολικών επικυρώσεων. 

Οικονομικά στοιχεία: 

• Αριθμός δικαιωμάτων ανεργίας του μήνα αναφορά 

• Αποζημιώσεις μετακίνησης λόγω των ειδικών επιδοτήσεων (π.χ. μέτρων Covid 19) έως το μήνα 

αναφοράς σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστό επί των δικαιούχων  

• Εισπράξεις από επιβάτες πλήρους/ μειωμένου κομίστρου ανά φορέα του μήνα αναφοράς  και του 

αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους, με ποσοστιαία σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα  του 

προηγούμενου έτους  

• Εισπράξεις ανά μήνα για το τρέχον έτος έως το μήνα αναφοράς και σύγκριση με προηγούμενα έτη   

• Ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων κομίστρου ανά Φορέα (ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ) 

• Συνολικές εισπράξεις κομίστρου και ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων ανά Φορέα 

• Ποσοστιαία Κατανομή εισπράξεων ανά κατηγορία εισιτηρίου  

• Ποσοστιαία Κατανομή εισπράξεων ανά κατηγορία καρτών   

• Ποσοστιαία Κατανομή εισπράξεων ανά τύπο κομίστρου (εισιτήρια, κάρτες, αποθηκευμένη αξία). 

• Ανάλυση δικτύων πώλησης (Χονδρική πώληση ΟΑΣΑ, Πεδίο, Δίκτυο καταστημάτων – περιπτέρων, 

Διαδίκτυο). Αξία πωλήσεων ανά δίκτυο και συνολικά σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστά για τον 

μήνα αναφοράς με σύγκριση του αντίστοιχου μήνα των δύο προηγούμενων ετών. 

• Ανάλυση πωλήσεων πεδίου με βάση των αριθμό των συναλλαγών και με βάση την αξία των 

πωλήσεων  

• Της απαιτήσεις/ εισπράξεις (ενδεικτικά : Εισπράξεις από αντικαταστάσεις καρτών) 

• Έσοδα από Φορείς/ Υπουργεία ανά Υπουργείο και συνολικά 

• Απαιτήσεις από δικαιώματα/ επιδοτήσεις/ ελευθέρας (είδος απαίτησης, αριθμός δικαιωμάτων, 

οικονομική απαίτηση) 





Η αναφορά θα υποβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του  επόμενου μήνα  της αναφοράς 

(παραδοτέο Π1.2). 

 

1.3. Κατανομή 

Ο σκοπός της αναφοράς είναι η κατανομή των εισπράξεων στους φορείς σύμφωνα με τον κανονισμό 

που έχει εκδοθεί από τον ΟΑΣΑ. Η κατανομή αφορά το σύνολο των εισπράξεων, θα υπολογίζει το 

μερίδιο εισπράξεων κάθε Φορέα, το φόρο που αντιστοιχεί (ΦΠΑ) και το ποσό που κάθε φορέας πρέπει 

να μεταφέρει στους υπόλοιπους με βάση τους κανόνες κατανομής. Η κατανομή των εισπράξεων θα 

πραγματοποιείται μία φορά το μήνα.  

 

Η αναφορά κατανομής θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία συναλλαγών της ΒΔ ΟΑΣΑ καθώς και στοιχεία 

κινήσεων από το λογιστικό σύστημα του ΟΑΣΑ. Τα στοιχεία αυτά θα ελέγχονται ως προς την αρτιότητά 

τους και θα ομογενοποιούνται. Ενδεικτικά θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι:  

• Καθαρισμός αρχείων από περιττές πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία συναλλαγών της ΒΔ 

ΟΑΣΑ 

• Έλεγχος προϊόντων. Ταυτοποίηση των προϊόντων κομίστρου που ήδη υπάρχουν και έλεγχος 

ύπαρξης νέων. 

• Έλεγχος ορθότητας τιμής προϊόντων. Αντιστοιχία των εγγραφών των δεδομένων με τον αντίστοιχο 

τιμοκατάλογο σε ισχύ 

• Έλεγχος/ Ονοματολογία δεδομένων λογιστικών αρχείων ΟΑΣΑ  

Κάθε μηνιαία κατανομή θα περιλαμβάνει: 

- Συγκεντρωτικά στοιχεία πωλήσεων (τεμάχια , αξία) ανά Φορέα (ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ,  ΟΑΣΑ)  και ανά 

προϊόν κομίστρου 

- Συνολική Εκκαθάριση δαπανών από πωλήσεις εισιτηρίων κανονικής και μειωμένης τιμής και 

εισιτηρίων Αεροδρομίου 

- Εκκαθάριση δαπανών  από πωλήσεις εισιτηρίων ανά προϊόν  

- Εκκαθάριση δαπανών  από πωλήσεις καρτών ανά προϊόν  

- Εκκαθάριση δαπανών από πωλήσεις προπληρωμένων καρτών  

- Εκκαθάριση Αποθηκευμένης Αξίας & Αντικαταστάσεων /Επανεκδόσεων Καρτών 

- Δικαίωμα Ο.Α.Σ.Α. επί των εκκαθαρισθεισών εισπράξεων από πωλήσεις εισιτηρίων/ καρτών 

- Κόστος Διανομής 3% ΟΑΣΑ 

- Αναφορά Ελέγχου Φορέων 

- Εκκαθάριση Φορέων 

- Εκκαθάριση ιδίων εσόδων ΟΑΣΑ 

- Εκκαθάριση Εσόδων από διάθεση Επιδοτούμενων Προϊόντων Δημοσίου 

- Εκκαθάριση εσόδων από πωλήσεις εισιτηρίων σε ιδιώτες 

- Εκκαθάριση εσόδων από πωλήσεις εισιτηρίων σε εταιρίες 

- Εκκαθάριση εσόδων από πωλήσεις καρτών σε ιδιώτες 

- Εκκαθάριση εσόδων από πωλήσεις καρτών σε εταιρίες 

- Εκκαθάριση εσόδων από πωλήσεις Αποθηκευμένης Αξίας και επανεκδόσεις καρτών σε ιδιώτες. 

- Εκκαθάριση εσόδων από πωλήσεις Αποθηκευμένης Αξίας και επανεκδόσεις καρτών σε εταιρίες. 

- Στοιχεία πωλήσεων Διανομέα: Προφορτισμένα / Δίκτυο POS 

- Απόδοση διαφοράς κόστους διανομέα. 

- Δεδομένα πωλήσεων ΟΑΣΑ βάσει τιμολογίων: Απευθείας πωλήσεις, πωλήσεις μέσω Διανομέα, 

πωλήσεις μέσω διαδικτύου εισιτηρίων/ καρτών, Επανέκδοση καρτών, Αποθηκευμένη Αξία.  

- Επαλήθευση δεδομένων και εκκαθαρίσεων. 

- Επαλήθευση δεδομένων και εκκαθαρίσεων ανά Φορέα. 

- Στοιχεία Επικυρώσεων ανά Φορέα (επικυρώσεις, επικυρώσεις Αεροδρομίου ΟΣΥ, επικυρώσεις 

Μετρό, επικυρώσεις ΤΡΑΜ). 





Η αναφορά θα υποβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του  επόμενου μήνα  της αναφοράς 

(παραδοτέο Π1.3). 

 

1.6 Πρόβλεψη Εσόδων 

Μέσω κατάλληλης μεθοδολογίας θα καταρτίζεται αναφορά προβλέψεων εσόδων. Η αναφορά θα 

περιέχει την μεθοδολογία/ υποθέσεις που χρησιμοποιούνται, απολογιστικά στοιχεία για την περίοδο 

στην οποία αφορούν, σύγκριση με τον προϋπολογισμό, πρόβλεψη και υπολογισμό ποσοστιαίων 

αποκλίσεων. 

 

Η Αναφορά Πρόβλεψης Εσόδων θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται μετά από αίτημα των αρμόδιων 

υπηρεσιών του ΟΑΣΑ, εντός του 2ου μήνα ισχύος της ανάθεσης (παραδοτέο Π1.4). 

 

Εκτός των παραπάνω τυποποιημένων αναφορών, θα προετοιμάζονται μέσω επεξεργασίας των 

στοιχείων της ΒΔ ΟΑΣΑ επιπρόσθετες ειδικές αναφορές οι οποίες θα ζητούνται κατά περίπτωση από 

την Δ/ση Εμπορικής Πολιτικής του ΟΑΣΑ.  

 

2. Υποστήριξη της Ομάδας Λειτουργίας ΑΣΣΚ σε εξειδικευμένα Τεχνικά Θέματα. 

Αφορά σε υποστήριξη της ομάδας λειτουργίας ΑΣΣΚ / Ο.Α.Σ.Α. με την χρήση εξειδικευμένων 

συμβουλευτικών πόρων στα ακόλουθα θέματα: 

• Τεχνική αξιολόγηση, μέσω τεχνικών εκθέσεων και συμβουλευτικών σημειωμάτων και 

γνωμοδοτήσεων με τις απαιτούμενες ενέργειες και προτεινόμενες λύσεις επί ζητημάτων σχετικών 

με εκκρεμή θέματα ή ανακύπτοντα θέματα κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης  

• Συμμετοχή σε συναντήσεις της ομάδας λειτουργίας με τον ΙΦΣ και με κάθε άλλο σχετιζόμενο με 

το έργο σε θέματα σχετικά με την λειτουργία / επέκταση του έργου. 

• Εκπόνηση Ενημερωτικών αναφορών  

• Τεχνική Υποστήριξη έργου για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου επέκτασης γραμμής 3 

του Μετρό προς Πειραιά στα ακόλουθα θέματα: 

✓ Υποστήριξη της επιτροπής διαγωνισμού στη σύνταξη απαντήσεων επί τεχνικών 

ερωτήσεων των υποψηφίων. 

✓ Υποστήριξη της επιτροπής διαγωνισμού επί τεχνικών θεμάτων στις προσφορές των 

υποψηφίων κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

 

Η έκθεση δραστηριοτήτων Τεχνικής Υποστήριξης θα υποβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το τρίμηνο στο οποίο αφορά (παραδοτέο Π2.1). 

• Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας του έργου ΣΔΙΤ.  

Αφορά την υποστήριξη της ομάδας λειτουργίας του έργου ΑΣΣΚ στην παρακολούθηση της 

μηνιαίας διαθεσιμότητας των λειτουργικών οντοτήτων  μέσω κατάλληλης μεθοδολογίας και 

εργαλείων.  Οι έλεγχοι θα αφορούν όλες τις λειτουργικές οντότητες του ΑΣΣΚ του έργου ΑΣΣΚ και 

θα διενεργούνται κάθε μήνα. Θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται μηνιαία αναφορά ελέγχου 

λειτουργικότητας ΑΣΣΚ 

 Η αναφορά ελέγχου λειτουργικότητας θα υποβάλλεται μηνιαία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

του  επόμενου μήνα  της αναφοράς (παραδοτέο Π2.2). 

 

 

 

 

 

Παραδοτέα του Έργου 





Τα Παραδοτέα του συμβατικού αντικειμένου και ο χρόνος υποβολής τους αποτυπώνονται στον 

ακόλουθο Πίνακα: 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Π1.1 Μηνιαία Αναφορά ΔΣ 

Π1.2 Μηνιαία Αναφορά ΕΕΣΥΠ 

Π1.3. Μηνιαία Κατανομή   

ΜΗΝΙΑΙΑ 

Π1.4 Αναφορά Πρόβλεψης Εσόδων ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ 

Π2.1 Έκθεση Δραστηριοτήτων Τεχνικής υποστήριξης ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ 

Π2.2 Μηνιαία αναφορά ελέγχου λειτουργικότητας ΑΣΣΚ ΜΗΝΙΑΙΑ 

 

 

Καταβολή  Αξίας Συμβατικού Αντικειμένου 

Το συμβατικό αντικείμενο έχει χρονική διάρκεια (3) μήνες συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων των 
ενδιάμεσων παραδοτέων και θα πραγματοποιηθεί σε μια φάση. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τη 
παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 
 
 
 
Εκτιμώμενη ημ/νία έναρξης παροχής υπηρεσιών, εντός Ιουνίου 2022. 

 
 




