
 

        
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 
 
 
          Αριθ. πρωτ.  ΠΡ/23/2023 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            Θεσσαλονίκη 06.02.2023 
  
  

 

Θέμα: Πρόσκληση   ΠΡ/23/2023 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κατ’ άρθρο 118 και 328 του ν. 4412/2016 
Για την παροχή νομικών συμβουλών και πληροφοριών, συνολικού προϋπολογισμού 43.600,00 €, χωρίς 

Φ.Π.Α 

 

 

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  ΠΡ/23/2023 

CPV:  (CPV):  79140000-7,  79111000-5 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

Συνολικός προϋπολογισμός σύμβασης: 43.600,00 Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι κατά 
τμήμα ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ Α: Υπηρεσίες Νομικών Συμβουλών και Πληροφοριών με εκτιμώμενη 
αξία 18.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ Β: Υπηρεσίες Νομικών Συμβουλών με εκτιμώμενη αξία 25.600,00 
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της πρόσκλησης συμμέτοχης σε 
διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατ’ άρθρο 118 και 328 παρ. 3 
του ν. 4412/2016  με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης των 
συμβάσεων από τον ανάδοχο και της οικονομικής προσφοράς του, καθώς και της 
επιστημονικής του εμπειρίας και κατάρτισης και συγκεκριμένα: 

Για το ΤΜΗΜΑ Α: στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Θεοχάρη Κεφάλα του 
Αθανασίου, δικηγόρο, Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 002648, κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός Ερμού 
αρ. 41) για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας και 

Για το ΤΜΗΜΑ Β:  στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Θεοδώρα Κάσπαρη 
του Γεωργίου, δικηγόρο, ΑΜ ΔΣΘ 4570, κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός 
Δωδεκανήσου αρ. 10 Β)  για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

07.02.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
14.02.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 
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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). 

• Το άρθρο 23, παρ. 5, του ν. 4482/25.07.2017 (ΦΕΚ 102/Α). 

• Το άρθρο 46, 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 με αριθ. 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, ο Κωνσταντίνος Ταγγίρης. 

• 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.».  

• Τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 του Γενικού Οργανισμού του Ο.Α.Σ.Θ. (ΦΕΚ Β΄ 1931/2009).  

• Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. προμηθειών 22/2023 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ012037958, με CPV: 

79140000-7.   

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 27 Ο.Α.Σ.Θ., ΑΔΑ: 6ΕΞΣ46ΜΨ84-Τ33 και ΑΔΑΜ: 23REQ012038059 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ 

#18.000,00€#, Ευρώ. 

• Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. προμηθειών 17/2023 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ012038347, με CPV: 

79111000-5.   

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 31 Ο.Α.Σ.Θ., ΑΔΑ: 9Ξ8246ΜΨ84-Β9Ω και ΑΔΑΜ: 23REQ012039412  Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 

ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ #25.600,00€# Ευρώ. 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

Τους προσκαλούμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στα αντικείμενα  της 
παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την παροχή νομικών υπηρεσιών   
έως 31-12-2023, και συγκεκριμένα:  

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται για το ΤΜΗΜΑ Α στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Θεοχάρη 
Κεφάλα του Αθανασίου, δικηγόρο, Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 2648, κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός Ερμού αρ. 41) και για το 
ΤΜΗΜΑ Β στον οικονομικό φορέα με την Θεοδώρα Κάσπαρη του Γεωργίου, δικηγόρο, ΑΜ ΔΣΘ 4570, κάτοικο 
Θεσσαλονίκης (οδός Δωδεκανήσου αρ. 10 Β)  προκειμένου να μας αποστείλουν τη σχετική προσφορά τους 
έως και την 14.02.2023 και ώρα 16:00 για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, που θα παρασχεθεί 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 στους συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς γίνεται με κριτήριο τη δυνατότητα της 
καλής και έγκαιρης εκτέλεσης των συμβάσεων από τους αναδόχους και της οικονομικής προσφοράς τους, 
καθώς και της επιστημονικής τους εμπειρίας και κατάρτισης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 43.600 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και η 
σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια έως 31-12-2023. 
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Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται έως και την 14.02.2023 και ώρα 16:00 για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας, 
από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 183025 μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.  

Ο Ο.Α.Σ.Θ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των 
φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους έγγραφα, κ.λπ. 
από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης των προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες .   

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας μια και μοναδική προσφορά για 
κάθε ΤΜΗΜΑ της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oasth.gr 

 

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

 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή νομικών συμβουλών και πληροφοριών. Ειδικότερα: 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α: 

Η παροχή νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης των οργάνων Διοίκησης του ΟΑΣΘ κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων τους. Σύνταξη και εποπτεία διαφόρων συμβάσεων του ΟΑΣΘ με τρίτους, στο 
πλαίσιο λειτουργίας του. Η συμβουλευτική υποστήριξη στην διαδικασία ψηφιακής μετάβασης του 
Οργανισμού. Η υποβοήθηση των αρμοδίων Δ/σεων και Τμημάτων του ΟΑΣΘ στην υλοποίηση της 
προσαρμογής του ΟΑΣΘ στο νομικό πλαίσιο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και στο νέο νομικό πλαίσιο για 
την ψηφιακή Διακυβέρνηση. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β:  

Η εποπτεία σύνταξης σχεδίων, ο έλεγχος και η εποπτεία σύνταξης αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του 
ΟΑΣΘ. Η εποπτεία σύνταξης προπαρασκευαστικών και συμπληρωματικών εγγράφων της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Η εποπτεία σύνταξης σχεδίων συμβάσεων του ΟΑΣΘ με τους οικονομικούς φορείς. 

 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  Η διάρκεια της σύμβασης για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών ορίζεται έως 31-12-2023. 

 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι 6 μήνες ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας.  

 

 

http://www.oasth.gr/nea
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3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της 
ημερομηνίας λήξης υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς αναγράφεται ρητά στην 
κατατεθείσα προσφορά. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

 Αίτημα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τους όρους της πρόσκλησης, 
μπορούν να υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς- ενδιαφερόμενους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(email): supply@oasth.gr μέχρι τις 08.02.2023 και ώρα 14.00 μ.μ. και αυτές (πληροφορίες - διευκρινίσεις) θα 
παρέχονται από μέρους της αναθέτουσας αρχής μέχρι τις 13.02.2023 και ώρα 15.00 μ.μ. 

 

 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.  

 

6.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 Ο κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού: 

α. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  της παρούσας Πρόσκλησης. 

β. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, 
όπου θα δηλώνεται ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για 
τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από τη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης 

δ.   Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

ε.   Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 

 

Επισημαίνεται ότι στις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος. 

 

7. ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

α. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 43.600,00€, και  διαμορφώνεται ως 
εξής :  

 

ΤΜΗΜΑ Α  

Υπηρεσίες Νομικών Συμβουλών και Πληροφοριών 

 

18.000,00 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ Β 

Υπηρεσίες Νομικών Συμβουλών 

 

25.600,00 ευρώ 
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β. Στις προσφερόμενες τιμές, χωρίς Φ.Π.Α. , θα περιλαμβάνονται:  

• Η αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών  σε ευρώ. 

• Οι προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνουν και κάθε άλλο πιθανό κόστος για την υλοποίηση των 
υπηρεσιών (π.χ. τυχόν κόστος μετακίνησης). 

• Όλες οι υπέρ τρίτων φόροι , κρατήσεις και δασμοί, τέλη, καθώς και λοιπές δημοσιονομικές 
επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις. 

γ. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

i. Απαγορεύεται  στον  ανάδοχο  να  εκχωρήσει μέρος   ή  ολόκληρο  το αντικείμενο της  Σύμβασης  σε  
τρίτο πρόσωπο  

ii. 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. 

iii. 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 π̟ροστασίας δεδομένων προσω̟πικού 
χαρακτήρα) καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσω̟πικών ∆εδομένων, που διαθέτει και 
εφαρμόζει ο Ο.Α.Σ.Θ., για τα οποία έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.   

iv. Ο  Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να υπογράψει και το σχετικό 
Παράρτημα της σύμβασης, περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και παροχής 
εγγυήσεων κατά την Επεξεργασία, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η ως άνω πληρωμή του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει από την παρούσα και έως την κάλυψη του, 
θα πραγματοποιηθεί από τον Ο.Α.Σ.Θ.  τμηματικά σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις, κατά την συνολική διάρκεια 
της σύμβασης που θα υπογραφεί  με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την παρούσα, σε λογαριασμό του, 
μετά από σύνταξη της απαιτούμενης Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του 
Ο.Α.Σ.Θ. και την κατάθεση από τον ανάδοχο, των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται, από το 
άρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει (έκδοση του σχετικού τιμολογίου, φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.).  

Οι πληρωμές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις. 

 

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 και 337 του Ν.4412/2016. 

 Ο Ο.Α.Σ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης ή τροποποίησης του χρόνου των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
ανάλογα με τις ανάγκες του και κάνοντας χρήση του Άρθρου 132 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 
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Οι τιμές είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών και δεν 
αναθεωρούνται για κανένα λόγο. 

 

11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

• Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΟΑΣΘ, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε 
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με το αντικείμενο. 
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο ΟΑΣΘ  δικαιούται να απαιτήσει 
την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και 
την παράλειψή της στο μέλλον.  

• Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του 
ΟΑΣΘ, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του   

• Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον Ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση 
του έργου του . 

 

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος  

του Ο.Α.Σ.Θ. 

 

 

Κωνσταντίνος Ταγγίρης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης                      

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή νομικών συμβουλών και πληροφοριών. Ειδικότερα: 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α: 

Η παροχή νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης των οργάνων Διοίκησης του ΟΑΣΘ κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων τους. Σύνταξη και εποπτεία διαφόρων συμβάσεων του ΟΑΣΘ με τρίτους, στο 
πλαίσιο λειτουργίας του. Η συμβουλευτική υποστήριξη στην διαδικασία ψηφιακής μετάβασης του 
Οργανισμού. Η υποβοήθηση των αρμοδίων Δ/σεων και Τμημάτων του ΟΑΣΘ στην υλοποίηση της 
προσαρμογής του ΟΑΣΘ στο νομικό πλαίσιο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και στο νέο νομικό πλαίσιο για 
την ψηφιακή Διακυβέρνηση. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β:  

Η εποπτεία σύνταξης σχεδίων, ο έλεγχος και η εποπτεία σύνταξης αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του 
ΟΑΣΘ. Η εποπτεία σύνταξης προπαρασκευαστικών και συμπληρωματικών εγγράφων της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Η εποπτεία σύνταξης σχεδίων συμβάσεων του ΟΑΣΘ με τους οικονομικούς φορείς. 

 

ΤΜΗΜΑ Α  

Υπηρεσίες Νομικών Συμβουλών και Πληροφοριών 

 

18.000,00 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ Β 

Υπηρεσίες Νομικών Συμβουλών 

 

25.600,00 ευρώ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α  

 

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την Πρόσκληση του Ο.Α.Σ.Θ.  που αφορά στην  

«ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» 

του οικονομικού φορέα ……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………..με έδρα…………………………………………., 
οδός ……………………………αριθμ…….. Τ.Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ………………………………………. 
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………... E-mail …………………………………………………………………………   
δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της με Αριθ. ……  Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών του ΟΑΣΘ  για την «ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» και προσφέρω την 
παρακάτω τιμή:  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ   

 

Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως): 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Η παρούσα  οικονομική προσφορά  ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης 
υποβολής των προσφορών.   

 

Θεσσαλονίκη ……….…..2023 

  

............................................................. (Υπογραφή) 

............................................................. (Ονοματεπώνυμο) 

............................................................. (Αρ.Δελ. Ταυτότ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β  

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την Πρόσκληση του Ο.Α.Σ.Θ.  που αφορά στην  

«ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» 

του οικονομικού φορέα ……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………..με έδρα…………………………………………., 
οδός ……………………………αριθμ…….. Τ.Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ………………………………………. 
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………... E-mail …………………………………………………………………………   
δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της με Αριθ. ……  Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών του ΟΑΣΘ  για την «ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» και προσφέρω την 
παρακάτω τιμή:  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ    

 

Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως): 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Η παρούσα  οικονομική προσφορά  ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης 
υποβολής των προσφορών.   

 

 

  Θεσσαλονίκη ……….…..2023 

 

 
  

............................................................. (Υπογραφή) 

............................................................. (Ονοματεπώνυμο) 

............................................................. (Αρ.Δελ. Ταυτότ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - 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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