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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡ/34/2023 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», με εκτιμώμενη αξία 154.970,00 Ευρώ, χωρίς 
Φ.Π.Α. και 192.162,80 Ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. (CPV): 79710000-4 «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας» και συμπληρωματικού 
(CPV) 79713000-5 «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης». 
καταληκτική́ ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών: 08 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 

 

O Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 2 της Α-46258/4048/4.9.2009 (ΦΕΚ 1931/Β). 

• Το άρθρο 23 παρ. 5 του ν. 4482/25.7.2017 (ΦΕΚ 102/Α). 

• Το άρθρο 41 του ν. 4640/30.11.2019 (ΦΕΚ 190/Α).  

• Το με αριθμ. πρωτ. 7612/29.08.2022 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. την 

24.08.2022, με το οποίο ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.  

•  Την υπ’ αριθ. 11/θέμα 1/31.8.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. περί 

«Συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ.» 

• Το Νόμο 4482/2017 (ΦΕΚ 102/25.7.2017) «Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες 

στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις», όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 

119 του Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ 241Α/23.12.2022) και  ως ισχύει. 

• Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

• Το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (0EK A'/115/2010) , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

• Το ΦΕΚ Β’ 452/01-02-2023, για την έγκριση προϋπολογισμού του Ο.Α.Σ.Θ. για το έτος 2023. 

• το υπ’ αριθ. πρωτ. Προμηθειών 162/2022 πρωτογενές αίτημα ΑΣ2022/203 με αριθμό ΑΔΑΜ: 

22REQ011896115 

• την υπ’ αριθ. πρωτ. 4/2022 ΟΑΣΘ, ΑΔΑ: 68ΠΗ46ΜΨ84-ΦΨΔ και ΑΔΑΜ: 23REQ011946711 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 400.000,00 Ευρώ.  

• το υπ’ αριθ. πρωτ. Προμηθειών 48/2023 πρωτογενές αίτημα ΑΣ2023/24 με αριθμό ΑΔΑΜ: 

23REQ012136743. 

• την υπ’ αριθ. πρωτ. 74/2023 ΟΑΣΘ, ΑΔΑ: 6ΥΗΜ46ΜΨ84-ΛΒ4 και ΑΔΑΜ: 23REQ012138505 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 100.000,00 Ευρώ.  

• Την με αριθμό ΔΔ/01/2023 Διακήρυξη για τη διενέργεια ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» με εκτιμώμενη αξία 375.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 184809. 

• Την με αριθ. πρωτ. 1314/17-02-2023 απόφαση του Προέδρου και Δ/τος Συμβούλου του ΟΑΣΘ, με 

την οποία εγκρίθηκε το τεύχος  Διακήρυξης για τη διενέργεια  νέου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΕ 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023». 

ΑΔΑ: 6ΥΡΨ46ΜΨ84-ΞΜΠ
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• Την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 238/24-02-2023 προδικαστική προσφυγή του 

Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά της Διακήρυξης με αριθμό ΔΔ/01/2023 του 

Ο.Α.Σ.Θ. στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 184809 και με 

αντικείμενο την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023». 

• Την με αριθ. 353/2023 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

προσφυγών για τον ορισμό ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ, 

ήτοι την 3η  Απριλίου 2023.  

• Την με αριθμ. Α199/2023 απόφαση του 1ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

με την οποία έγινε το δεκτό το αίτημα αναστολής – προσωρινών μέτρων που υποβλήθηκε με την με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 238/24-02-2023 προδικαστική προσφυγή του 

προσφεύγοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με την οποία απόφαση 

αναστάλθηκε η πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση της απόφασης της 

ΕΑΔΗΣΥ επί της προδικαστικής προσφυγής, 

• Το γεγονός ότι η πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

που κατά τα προαναφερόμενα ξεκίνησε ο ΟΑΣΘ κατόπιν άσκησης της ως άνω προδικαστικής 

προσφυγής και γινομένου δεκτού του αιτήματος αναστολής έχει ανασταλεί για λόγους που 

ουδόλως απορρέουν από ευθύνη του ΟΑΣΘ καθώς ο φορέας εγκαίρως και με επιμέλεια ξεκίνησε 

την ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία η οποία σήμερα καθυστερεί πέραν του ευλόγως 

προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.  

• Την κατεπείγουσα, άμεση και επιτακτική ανάγκη για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών φύλαξης 

ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του στόλου και των 

εργαζομένων του ΟΑΣΘ καθώς και του επιβατικού κοινού.  

• Το γεγονός ότι στον υπό εξέλιξη ως άνω διαγωνισμό συμμετείχαν και υπέβαλλαν προσφορές (2) 

οικονομικοί  φορείς, ήτοι: 1. ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και 2. SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. 

• Την υπ’ αριθ. 1671/06.03.2023 Απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. 

για την έγκριση σύναψης σύμβασης με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη 

Δημοσίευση για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» με προϋπολογισθείσα αξία 154.970,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα δεκαέξι (16) ημερολογιακών 

εβδομάδων και την έγκριση των όρων της πρόσκλησης οικονομικών φορέων σε διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  

• Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

υπηρεσιών και ειδικότερα τη διάταξη των άρθρων 269 παρ. δ και 269 Α του ν. 4412/2016 για την 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την 

αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

τους οικονομικούς φορείς: 

ΑΔΑ: 6ΥΡΨ46ΜΨ84-ΞΜΠ
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1. ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ και 2.  SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. που συμμετείχαν και υπέβαλλαν προσφορές στον υπό εξέλιξη 

δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του ΟΑΣΘ για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2023» (αριθ. Διακήρυξης  ΔΔ/01/2023- συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 184809) 

να συμμετάσχουν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 

269 παρ. 1 περ. δ και 269Α) για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», 

για δεκαέξι (16) εβδομάδες και με εκτιμώμενη αξία  154.970,00 Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ 

(καθαρή αξία), να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.  

 

Οι ως άνω οικονομικοί φορείς κρίνεται σκόπιμο να κληθούν διότι έχουν ιδία αντίληψη  των απαιτήσεων  

και γενικά της κατάστασης και των αναγκών φύλαξης  του ΟΑΣΘ , αφού έχουν ήδη συμμετάσχει στον 

υπό εξέλιξη ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό του ΟΑΣΘ (ΔΔ/01/2023 ΕΣΗΔΗΣ 184809) και ως εκ τούτου 

έχουν μελετήσει και επεξεργαστεί τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για την παροχή των 

συγκεκριμένων υπηρεσιών φύλαξης, γεγονός που θα διευκολύνει την ταχεία και ποιοτική ολοκλήρωση 

της παρούσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης.  

1) Αντικείμενο της σύμβασης. Οι ζητούμενες υπηρεσίες, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 

της διαδικασίας διαπραγμάτευσης περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της με αριθ. 

ΔΔ/01/2023 διακήρυξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012155472  

(ΕΣΗΔΗΣ 184809).  

Κριτήριο ανάθεσης της Συμβάσης είναι η πλέον συμφέρουσα από́ οικονομική́ άποψη προσφορά́ 

βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία).  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων 

υπηρεσιών. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της ΟΑΣΘ, με πρόσκληση 

αυτών των οικονομικών φορέων να παραβρεθούν εφόσον το επιθυμούν. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) εβδομάδες από την σύναψή της  και σύμφωνα με το 

άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016 ή/και μέχρι την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της, με 

δυνατότητα παράτασης  για τρεις (3) επιπλέον εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 337 και άρθρο 216 

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης θα καθορισθεί 

στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί.  

Ο ΟΑΣΘ λαμβάνοντας υπόψη το έργο, που υλοποιεί και αφορά στην υλοποίηση του συγκοινωνιακού 

έργου στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θες/νίκης (ν. 4482/2017 (Β' 102) “Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο 

για τις Αστικές Συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”, όπως 

ισχύει σήμερα) προσφεύγει στην ως άνω εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
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προηγούμενη δημοσιότητα στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, δηλαδή για το ως άνω χρονικό 

διάστημα των  δεκαέξι (16) εβδομάδων, διότι:  

1. υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη να εξασφαλισθεί η διαρκής και απρόσκοπτη προστασία 

και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του στόλου και των εργαζομένων του ΟΑΣΘ καθώς και 

του επιβατικού κοινού,  

2. η πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που κατά 

τα προαναφερόμενα ξεκίνησε ο ΟΑΣΘ (Διακ. ΔΔ/01/2023 -  ΕΣΗΔΗΣ 184809) κατόπιν άσκησης 

της ως άνω προδικαστικής προσφυγής και γινομένου δεκτού του αιτήματος αναστολής έχει 

ανασταλεί για λόγους που ουδόλως απορρέουν από ευθύνη του ΟΑΣΘ καθώς ο φορέας 

εγκαίρως και με επιμέλεια ξεκίνησε την ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία η οποία 

σήμερα καθυστερεί πέραν του ευλόγως προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.  

3. υπάρχει κατεπείγουσα, άμεση και επιτακτική ανάγκη παροχή υπηρεσιών φύλαξης ώστε να 

εξασφαλιστεί η προστασία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του στόλου και των 

εργαζομένων του ΟΑΣΘ καθώς και του επιβατικού κοινού, συντρέχουν δηλαδή λόγοι που 

άπτονται της προστασίας δημοσίου συμφέροντος. 

4. η ένταση της ανάγκης για συνεχή και αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών φύλαξης δεν καθιστά 

εφικτή την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 

5. ο ΟΑΣΘ όλο το προηγούμενο διάστημα καλύπτει την ανάγκη για φύλαξη, που άπτεται ευθέως 

της προστασίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων, του στόλου και των εργαζομένων του 

ΟΑΣΘ καθώς και του επιβατικού κοινού, με στοχευμένη ως προς τη διάρκεια απευθείας 

ανάθεση της σύμβασης, - κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς -  στον οικονομικό φορέα «ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  η διάρκεια της οποίας 

λήγει την 12-03-2023. 

   

2) Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών.  

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά 

προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά ή με ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier) στη διεύθυνση του ΟΑΣΘ, (οδός Αλ. Παπαναστασίου αρ. 90, ΤΚ 54644, 5ος) έως 

08.03.2023 και ώρα 13:00, καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς.  

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 

απαραίτητη της προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε 

υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά 

δεν έφθασαν στην αναθέτουσα αρχή.  

Οι προσφορές που περιέρχονται στον ΟΑΣΘ με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο 

όργανο. 

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το 

site του ΟΑΣΘ.   
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Α. Oι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους και τις 

απαιτήσεις που ορίζονται και επισυνάπτοντα στους όρους και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της με αριθ. 

ΔΔ/01/2023 διακήρυξης με ΑΔΑΜ 23PROC012155472  (ΕΣΗΔΗΣ 184809).  

 

Β. Η προσφορά περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

(α) φάκελο με τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και συγκεκριμένα:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική Ενημερότητα  

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα  

4. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, είναι απαραίτητο να υποβληθούν με τη 

πρόσφορα και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης. 

(β) την «Τεχνική Προσφορά» για τον τρόπο σύνταξης και τα δικαιολογητικά της οποίας γίνεται 

παραπομπή στους όρους και στα Παραρτήματα της με αριθ. ΔΔ/01/2023 διακήρυξης με ΑΔΑΜ 

23PROC012155472  (ΕΣΗΔΗΣ 184809), 

(γ) την «Οικονομική Προσφορά» για τον τρόπο σύνταξης και τα δικαιολογητικά της οποίας γίνεται 

παραπομπή στους όρους και στα Παραρτήματα της με αριθ. ΔΔ/01/2023 διακήρυξης με ΑΔΑΜ 

23PROC012155472  (ΕΣΗΔΗΣ 184809), 

 

Γ. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.  

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

(1) Η λέξη «Προσφορά» 

(2) Η επωνυμία του Αναθέτοντα Φορέα (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

(3) Ο αριθμός της παρούσας Πρόσκλησης και το αντικείμενο αυτής («ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2023») 

(4) Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

(5) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα, ή σε περίπτωση νομικού 

προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις.  

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις 

οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

 

3) Τόπος/χρόνος διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης 

θα διεξαχθεί στις 08.03.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 (ημερομηνία και ώρα 

διενέργειας της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης & έναρξη αποσφράγισης προσφορών) 

ΑΔΑ: 6ΥΡΨ46ΜΨ84-ΞΜΠ
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ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας της Διαπραγμάτευσης. Αν η διενέργεια της Διαδικασίας 

Διαπραγμάτευσης δεν καταστεί δυνατή την καθορισμένη ημερομηνία για λόγους 

ανωτέρας βίας, ο ΟΑΣΘ ενημερώνει με σχετική Ανακοίνωση στο site www.oasth.gr 

4) Κατακύρωση της σύμβασης . Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 269Α του ν. 4412/2016. Η κατακύρωση για την ανάθεση της σύμβασης 

θα γίνει με απόφαση του ΟΑΣΘ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας της 

Διαπραγμάτευσης μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων προσφορών, στον προσφέροντα που 

θα υποβάλει τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή ότι η προσφορά του πληροί τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης. Μετά την οριστική κατακύρωση, ο Ο.Α.Σ.Θ. καλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει 

άμεσα για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 

από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό ή δεν προσκομίσει τα ανωτέρω έγγραφα κηρύσσεται έκπτωτος, με την 

επιφύλαξη για τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ο.Α.Σ.Θ. μπορεί 

να αποφασίσει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα.  

5) Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και η οποία 

εκδίδεται υπέρ του ΟΑΣΘ, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

της με αριθ. ΔΔ/01/2023 διακήρυξης με ΑΔΑΜ 23PROC012155472 (ΕΣΗΔΗΣ 184809). Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

6) Τροποποίηση της σύμβασης. Η σύμβαση, που θα υπογραφεί, δύναται να τροποποιηθεί 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 και 337 του ν. 4412/2016 . Ο 

Ο.Α.Σ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει αναλόγως και αζημίως τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

και αντιστοίχως το τίμημα ή να προβεί μονομερούς στη διακοπή της Σύμβασης, αν 

προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτες περιστάσεις, που καταργούν την ανάγκη 

για τη συγκεκριμένη υπηρεσία και ειδικά σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης με τον 

ανάδοχο, που θα προκύψει από την υπό εξέλιξη ή άλλη διαγωνιστική διαδικασία που θα 

προκηρυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατόπιν 7ήμερης προειδοποίησης 

του αναδόχου.  

7) Ματαίωση διαδικασίας. Ο ΟΑΣΘ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 

αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 

του ν. 4412/2016, αζημίως δι’ αυτόν, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας 

της Διαπραγμάτευσης. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη. 

8) Λοιποί Όροι. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις σχετικές διατάξεις του 

εθνικού και ενωσιακού δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 

φυσικών προσώπων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για την Γενική Προστασία 

Δεδομένων της 27ης Απριλίου 2016 και Ν. 4624/2019,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

http://www.oasth.gr/
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περί π̟ροστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) καθώς και την Πολιτική Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδομένων, που διαθέτει και εφαρμόζει ο Ο.Α.Σ.Θ., για τα οποία έλαβε γνώση 

και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ανταλλάσσονται κατά την 

εκτέλεση ή επ’ αφορμή της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης είναι εμπιστευτικές. Εμπιστευτικές 

θεωρούνται πληροφορίες και στοιχεία που δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμη και αν δεν 

χαρακτηρίζονται ως τέτοιες. Τα συμβαλλόμενα μέρη, οι προστηθέντες και βοηθοί εκπλήρωσής τους, 

υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που λαμβάνουν από και εξαιτίας της παρούσης, να 

χειρίζονται με απόλυτη εχεμύθεια όλα τα έγγραφα και τις σχετικές πληροφορίες και εν γένει κάθε 

στοιχείο που περιέχεται στη γνώση ή στην αντίληψή τους. 

 

                                                                                                                                   Για τον Ο.Α.Σ.Θ. 

                                                                                                                    Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

                                                                                                                                 Κωνσταντίνος Ταγγίρης 

 

  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με 

την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2310-981226 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: supply@oasth.gr  

 

 

 

 

 

  

mailto:supply@oasth.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης 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 στην Αναθέτουσα Αρχή, 

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 της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 

ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή 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 η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, 

Χειριστές του Ηλεκτρονικού 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 της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή 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. 
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