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Θέμα: Πρόσκληση  ΠΡ/31/2023 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κατ’ άρθρο 118 και 328 του ν. 4412/2016 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, συνολικού 

προϋπολογισμού 25.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.  

CPV:  71319000-7 

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) έχοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 2, της Α-42658/4048/09/04.09.2009 (ΦΕΚ 1931/Β). 

• Τον ν. 4482/2017 (Β' 102) “Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις Αστικές Συγκοινωνίες στην Περιφερειακή 

Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τη διάταξη 

του άρθρου 119 του Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ Α΄241/23.12.2022). 

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

• To N. 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 Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων». 

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

• Τη διάταξη του άρθρου 328 παρ. 3 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία : «Η απευθείας ανάθεση 

σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης 

εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά.» 

• Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Α.Δ. 972/07-02-2023 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοίκησης.   

• Το με αριθ. πρωτ. Προμηθειών 72/2023 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ: 

23REQ012226820. 

• Την με αριθ. πρωτ. 95 ΑΔΑ: 9ΛΞΗ46ΜΨ84-ΜΟΕ και ΑΔΑΜ: 22REQ012227411 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού Ευρώ 25.000,00 πλέον ΦΠΑ. 

• την υπ’ αριθ. Συνεδρίαση 2/Θέμα 8/09.02.2023 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. για την έγκριση της 

διαδικασίας και των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

 
Τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ», πραγματογνώμονα, Θεμ. 
Σοφούλη 13, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 59300, Τηλ. (+30)6973477673 και με email επικοινωνίας: 
contact@cda.com.gr να μας υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για τη σύναψη 
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σύμβασης συνεργασίας σε θέματα που αφορούν στο Τμήμα Ασφαλιστικού Κεφαλαίου του ΟΑΣΘ έως και 
την 14η  Μαρτίου 2023.  
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με τους παρακάτω ειδικούς όρους και το κόστος της θα καλυφθεί από το 
ποσό που διαθέτει ο Ο.Α.Σ.Θ. μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. 
Η απευθείας ανάθεση στο συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής 
και έγκαιρης εκτέλεσης των συμβάσεων από τον ανάδοχο και της οικονομικής προσφοράς του, καθώς και 
της επιστημονικής  κατάρτισης και εμπειρίας του. 
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Ο.Α.Σ.Θ., στο κτίριο Κεντρικής 

Διοίκησης του Ο.Α.Σ.Θ. (Αλ. Παπαναστασίου 90 – Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54644).  

 

Η απευθείας ανάθεση των ζητούμενων υπηρεσιών θα γίνει με τους παρακάτω όρους:  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας  πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών πιστοποιημένου πραγματογνώμονα για 
τις ανάγκες Ασφαλιστικού Κεφαλαίου του ΟΑΣΘ έως 31-12-2023. 

Ειδικότερα, η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα αφορά σε αμοιβή σύνταξης έκθεσης 

πραγματογνωμοσύνης για τις ζημίες, που προκαλούνται κατά την κίνηση των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, 

ανάλογα με το ύψος της ζημίας, ως εξής :  

1. Για ζημίες έως 1.000,00€   

2. Για ζημίες από 1.001,00€ έως 2.000,00€   

3. Για ζημίες από 2.001,00€ έως 4.000,00 € 

4. Για ζημίες από 4.001,00 € και άνω  

5. Για επανέλεγχο της ζημίας  

Ως προς το ζήτημα της χρέωσης επανελέγχων διευκρινίζεται ότι για τον έλεγχο – αυτοψία του 

οχήματος πριν την έναρξη της επισκευής δεν θα υπάρχει χρέωση. Το ζήτημα της αναγκαιότητας των 

επανελέγχων θα συναποφασίζεται από τον Τμηματάρχη Ασφαλιστικού Κεφαλαίου και τον 

πραγματογνώμονα.  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η εκτιμώμενη αξία των ζητούμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά του προσκαλούμενου οικονομικού φορέα  θα πρέπει να περιέχει την προσφερόμενη τιμή για 
την αμοιβή σύνταξης πραγματογνωμοσύνης, ανάλογα με το ύψος της ζημίας, όπως παραπάνω αναφέρεται. 

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο υποψήφιος Ανάδοχος καταθέτει, μαζί με την οικονομική 
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προσφορά του, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μη συνδρομή των λόγων 

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

 β. Φορολογική ενημερότητα του προσφέροντος σε ισχύ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας. 

γ. Ασφαλιστικές ενημερότητες σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλει 

να καταβάλλει εισφορές ο προσφέρων. 

δ. Αποδεικτικά έγγραφα επαγγελματικής ιδιότητας πραγματογνώμονα.  

5. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε Ευρώ. Όλα τα τιμολόγια, που θα εκδοθούν από την πρώτη ημέρα 
κάθε μήνα και έως την τελευταία ημέρα του μήνα, θα εξοφλούνται την 15η του επόμενου μήνα και αν αυτή 
συμπίπτει σε μη εργάσιμη ημέρα, θα εξοφλούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
Οι πληρωμές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις. 

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

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, περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) καθώς και την Πολιτική 

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

και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
 

 
                                                                                                                                Ταγγίρης Κωνσταντίνος  
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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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