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Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Θεσσαλονίκη 09/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡ/54/2022
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
για την ανάθεση της σύμβασης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ και ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.», με εκτιμώμενη αξία 45.000,00 Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
και 55.800,00 Ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
(CPV): 90900000-6 [ Υπηρεσίες καθαρισμού ].
Καταληκτική́ ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών: Τετάρτη 14.09.2022 και ώρα 11:00
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 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.
• 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.».
• 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 (ΦΕΚ Α’/115/2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του
ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α’/88/2013)
• Το ΦΕΚ Β’ 739/18.2.2022, για την έγκριση προϋπολογισμού του Ο.Α.Σ.Θ. για το έτος 2022.
• το υπ’ αριθ. πρωτ. Προμηθειών 125/2021 πρωτογενές αίτημα ΔΚ2021/6 με αριθμό ΑΔΑΜ:
21REQ008905971
• και την με αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ/165067/ΟΑΣΘ Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ
ΨΩΗ2465ΧΘΞ-ΙΞΡ και ΑΔΑΜ 21REQ008921929) με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού
300.000,00 Ευρώ για το έτος 2022 και 300.000,00 Ευρώ για το έτος 2023.
• Την με αριθμό 007/2021 Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ,
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΘ» (με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 133793), που ξεκίνησε
το έτος 2021 και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
• Την υπ’ αριθ. 4089/16.06.2021 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. με την
οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
• Το με αριθ. Πρωτ. 6484/08-09-2021 Πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και
τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΘ»
• Την υπ’ αριθ. 6641/13-09-2021 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. με την
οποία εγκρίθηκε και έγινε αποδεκτό το παραπάνω πρακτικό.
• Την με αριθμό ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/1772/20.09.2021 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΑΛΤΣΙΟΥ - «EXPRESS FACILITY SERVICES» στο πλαίσιο του παραπάνω διαγωνισμού.
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• Την με αριθμό ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/1774/21.09.2021 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα με την
επωνυμία «ΦΑΣΜΑ ΑΕ» στο πλαίσιο του παραπάνω διαγωνισμού.
• Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1548/22.09.2021 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Σ.Θ. για
συμμόρφωση του φορέα πριν την εκδίκαση της προσφυγής.
• Την υπ’ αριθ. 7157/27.09.2021 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. με την
οποία ανακλήθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 6641/13-09-2021 απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντος
Συμβούλου.
• Το υπ’ αριθμόν 8155/20-10-2021 απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμόν 11/20-10-2021 συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο εγκρίθηκε η ως άνω υπ’ αριθμόν 7157/27-09-2021 απόφαση
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
• Το με αριθ. πρωτ. 8671/12-11-2021 Πρακτικό επανελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής
και τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΘ», με το οποίο η Επιτροπή προχώρησε στην επαναξιολόγηση των
προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.
• Την υπ’ αριθ. 9043/24-11-2021 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. με την
οποία εγκρίθηκε το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής.
• Την με αριθμό ΠΔΝ 329/23-02-2022 απόφαση Προσωρινής Διαταγής του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία αναστέλλεται η πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευση οριστικής
απόφασης επί της από 7-2-2022 (ΑΚ 57/7-2-2022) ασκηθείσας από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό οικονομικό φορέα αίτησης ακύρωσης κατά της σιωπηρής απόρριψης από την Α.Ε.Π.Π. της με αριθ. ΓΑΚ 2253/712-2021 ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής.
• την υπ’ αριθ. 3833/04.04.2022 Απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. για την
έγκριση σύναψης σύμβασης με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση για
την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ
Ο.Α.Σ.Θ και ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.» με προϋπολογισθείσα αξία ογδόντα χιλιάδες ευρώ
(80.000,00 Ευρώ €) 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.
• Την με αριθμό ΠΡ/21/2022 πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την ανάθεση της σύμβασης ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ και ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. για 16 εβδομάδες.
• Την με αριθ. 5044/12-05-2022 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. με την
οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανατέθηκε η σύμβαση στον οικονομικό
φορέα IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ.
• Την με αριθ. ΠΡ/21/2022 σύμβαση, που υπογράφηκε με τον ανάδοχο IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, με συμβατική αξία 38.000,00 ευρώ και χρονική διάρκεια 16 εβδομάδων, αρχόμενη από 19.05.2022 και λήξη στις
09.09.2022.
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• Την με αριθ. πρωτ. 3983/07-04-2022 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 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023»
• Την με αριθμό ΔΔ/06/2022 Διακήρυξη για τη διενέργεια ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023» με εκτιμώμενη αξία 150.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2023 με εκτιμώμενη αξία
300.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α και συνολική αξία της σύμβασης και του δικαιώματος προαίρεσης ποσό
450.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια και έλαβε αριθμό ΔΔ/06.1/2022
και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 157979,1
• Την με αρ. πρωτ. 7194/29.07.2022 απόφαση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΑΣΘ αποφασίστηκε η έγκριση του με αριθ. πρωτ. 7141/27-07-2022 Πρακτικού της Επιτροπής για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κήρυξη του οικονομικού φορέα IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ως οριστικού
αναδόχου.
• Την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1143/12-08-2022 (ΓΑΚ) προδικαστική προσφυγή του
Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», κατά των
αποφάσεων με αρ. πρωτ. 5806/08.06.2022, 6593/05.07.2022 και 7194/29.07.2022 του Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Α.Σ.Θ.), στο
πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 157979,1 και με αντικείμενο
«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τον καθαρισμό κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Σ.Θ.
για το έτος 2022 με δικαίωμα προαίρεσης για το 2023»
• Το γεγονός ότι η διαγωνιστική διαδικασία, δυο διαφορετικών ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών που
κατά τα προαναφερόμενα ξεκίνησε ο ΟΑΣΘΣ (Διακ. 7/2021 - ΕΣΗΔΗΣ 133793 και Διακ. ΔΔ/6.1/2022 - ΕΣΗΔΗΣ 157979,1) δεν έχει τελεσφορήσει με την ανάδειξη οριστικού αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης, για λόγους που ουδόλως απορρέουν από ευθύνη του ΟΑΣΘ, καθώς ο φορέας εγκαίρως και με επιμέλεια ξεκίνησε δυο φορές ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία, που καθυστερούν αμφότερες πέραν του ευλόγως προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, κατόπιν άσκησης αλλεπάλληλων διαδοχικών
προδικαστικών προσφυγών από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.
• Την κατεπείγουσα, άμεση και επιτακτική ανάγκη για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των
χώρων και εγκαταστάσεων του ΟΑΣΘ, για την προστασία της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα λόγω της
συνεχιζόμενης πανδημίας του covid -19.
• Την υπ’ αριθ. 12/Θέμα 2.21/08.09.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. για την
έγκριση σύναψης σύμβασης με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση για
την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ
ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ και ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ» για το χρονικό
διάστημα έως 31.12.2022.
• Το γεγονός ότι στον υπό εξέλιξη ως άνω διαγωνισμό συμμετείχαν και υπέβαλλαν προσφορές έξι (6) οικονομικοί φορείς, ήτοι : 1. ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕ 2. IPIROTIKI FACILITY
SERVICESΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 3.SL ΕΛΛΑΣ Ι Κ Ε 4. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.EXPRESS FACILITY
SERVICES 6. ΕΥΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
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• 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 :
1. ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕ
2. IPIROTIKI FACILITY SERVICESΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
3.SL ΕΛΛΑΣ Ι Κ Ε
4. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
5.EXPRESS FACILITY SERVICES
6. ΕΥΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
που συμμετείχαν και υπέβαλλαν προσφορές στον υπό εξέλιξη διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του
ΟΑΣΘ για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023» ( αριθ.
Διακήρυξης ΔΔ/06.1/2022- συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 157979,1)
να συμμετάσχουν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 269
παρ. 1 περ. δ και 269Α) για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο «ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.», με εκτιμώμενη αξία 45.000,00 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 τις συνθήκες του καθαρισμού των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του
ΟΑΣΘ, αφού έχουν ήδη συμμετάσχει στον υπό εξέλιξη ανοικτό διεθνή διαγωνισμό του ΟΑΣΘ ( Διακ. 6.1/2022
ΕΣΗΔΗΣ 157979,1) που βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής και ως εκ
τούτου έχουν μελετήσει και επεξεργαστεί τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για την παροχή των
συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας, 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 παρούσας πρόσκλησης.
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 παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών 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.
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) εβδομάδες από την σύναψή της, σύμφωνα με το άρθρο
105 παρ. 5 του ν. 4412/2016 ή/και μέχρι την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της, με δυνατότητα
παράτασης 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 προηγούμενη
δημοσιότητα στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, δηλαδή για το ως άνω χρονικό διάστημα των (16)
εβδομάδων, διότι υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη να εξασφαλισθεί η διαρκής και απρόσκοπτη
υγειονομικά ασφαλής κυκλοφορία του στόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, για την οποία απαιτείται τόσο
η καθαριότητα των λεωφορείων όσο και ο συχνός και επιμελής καθαρισμός όλων των χώρων και
εγκαταστάσεων του ΟΑΣΘ, που εξυπηρετούν λειτουργικά το κυκλοφοριακό έργο του Οργανισμού, με την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από εξειδικευμένα συνεργεία, καθώς εξακολουθεί η πρωτοφανής
πανδημία του Covid-19, η υφιστάμενη σύμβαση με τον ανάδοχο εκπνέει σύντομα, ενώ η εξέλιξη της σχετικής
διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης νέου αναδόχου για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, αρχθείσα
ήδη από το έτος 2021, καθυστερεί λόγω των προσφυγών (διοικητικών και δικαστικών) που ασκήθηκαν
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και επομένως δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος για την προστασία της
Δημόσιας Υγείας από την διακοπή παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας και υφίσταται άμεση και
αυταπόδεικτη ανάγκη διατήρησης της καθαριότητας και υγιεινής στους χώρους, όπου κινείται το προσωπικό
του ΟΑΣΘ και το επιβατικό κοινό. Παράλληλα, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης δεν είναι δυνατή η τήρηση
των προθεσμιών που προβλέπονται στις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με
διαπραγμάτευση.
2) Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών.
Α. Oι προσφορές υποβάλλονται με βάση της τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, που ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με βάση
το διαμορφωμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
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 και την Τετάρτη
14.09.2022 και ώρα 11:00, 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 www.oasth.gr
Β. Η προσφορά περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:
1. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας,
στην οποία θα δηλώνεται ότι:
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α. Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί και ισχύουν.
β. Τηρώ τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
γ. Δεν έχω τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016
καθώς και στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010.
δ. Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
ε. Έχω εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
στ. Έλαβα γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ζ. Δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος μου κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Η ως άνω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση το γνήσιο της υπογραφής.
2. Οικονομική Προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα για την παροχή των ζητούμενων
υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.
Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να έχουν την μορφή όπως αυτή περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της
παρούσας πρόσκλησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’/115/2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το
άρθρο 22 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α’/88/2013) οι προσφέροντες - εταιρείες παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής τους
προσφοράς τα παρακάτω στοιχεία:
α. Τον αριθμό των εργαζομένων.
β. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ. Τα τ.μ. καθαρισμού ανά άτομο.
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών
τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
κρατήσεων.
Επιπρόσθετα, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας
στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. Στην περίπτωση, όπου το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων
εργασίας έχει μεταβληθεί, θα πρέπει να επισυναφθούν τα ισοδύναμα έγγραφα.
3. 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.
4. Φορολογική Ενημερότητα
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5. Ασφαλιστική Ενημερότητα
6. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, είναι απαραίτητο να υποβληθούν με τη πρόσφορα και τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης.
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 («ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ,
ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ και ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.»)
(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.
Τόπος/χρόνος διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί
στις 14.09.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 (ημερομηνία και ώρα διενέργειας της Διαδικασίας
Διαπραγμάτευσης & έναρξη αποσφράγισης προσφορών) 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
Λόγω των έκτακτων συνθηκών και της εξάπλωσης του κορωνοϊού covid 19, η αποσφράγιση δεν θα γίνει
δημόσια. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να λάβουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων και των στοιχείων
που υποβλήθηκαν από αυτούς, μόνο ηλεκτρονικά.
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 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.
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 ΙV της παρούσας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την λήξη της
σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
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
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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.
• Λοιποί Όροι. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης : α) 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 π
̟ ροστασίας 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 β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του
άρθρου 21 του Ν.4412/2016, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και
στο προσωπικό του καθώς και σε κάθε τυχόν υπεργολάβο απασχολεί σχετικά. Σε περίπτωση ουσιώδους
παραβίασης των υποχρεώσεων τήρησης της εμπιστευτικότητας κατά τα ανωτέρω, το Ο.Α.Σ.Θ., έχει
δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση, με όλες τις συνακόλουθες συνέπειες. Σε κάθε δε περίπτωση
έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την
αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου.
Για τον Ο.Α.Σ.Θ.
Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Γεώργιος Σ. Ζαρίφης

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την
αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2310-981226 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: supply@oasth.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τον καθαρισμό κτιριακών και λοιπών
εγκαταστάσεων (σταθμαρχείων, σταθμών μετεπιβίβασης, χώρων αναμονής, εκδοτηρίων, κλπ.) του Ο.Α.Σ.Θ.,
σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Οι χώροι καθώς και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών περιγράφονται παρακάτω στην παρ. ΙΙΙ του παρόντος του Παραρτήματος Ι.
Οι προς προμήθεια υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 90900000-6 [ Υπηρεσίες καθαρισμού ].
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης 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 .
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.
Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 ευρώ.
Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022
του Φορέα.
ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.
Ι. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού των κεντρικών γραφείων (οδός Αλ. Παπαναστασίου 90), όπου θα απασχολείται ένας (1) καθαριστής πέντε (5) φορές την εβδομάδα, σε εργάσιμες
ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και πλήρες οκτάωρο, σε συνεννόηση με την εκάστοτε Διεύθυνση που
αφορά. Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια, σύμφωνα με τις
ανάγκες των υπηρεσιών.
ΙΙ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων του Ο.Α.Σ.Θ. (βλ. παρακάτω αναλυτικό πίνακα Α) δύο (2) φορές την εβδομάδα σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και πλήρες
οκτάωρο, σε συνεννόηση με την εκάστοτε Διεύθυνση που αφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικότερους
όρους:
α. Για τον καθαρισμό των χώρων των δύο (2) αμαξοστασίων (Φοίνικας – Σταυρούπολη) θα απασχολούνται
δύο (2) καθαριστές σε κάθε αμαξοστάσιο.
β. Για τον καθαρισμό των Σταθμαρχείων ΙΚΕΑ (Α-Β) και Σ.Μ. Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού καθώς και για τα
εκδοτήρια, που βρίσκονται εντός του χώρου του Σταθμού Μετεπιβίβασης ΙΚΕΑ και του Σ.Μ. Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, θα χρησιμοποιούνται δύο (2) καθαριστές, ένας σε κάθε βάρδια. Ο καθαριστής του
Σταθμού Μετεπιβίβασης ΙΚΕΑ εκτελεί τις υπηρεσίες καθαριότητας και στο χώρο εκδοτηρίου του Αεροδρομίου.
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γ. Για τον καθαρισμό των Σταθμαρχείων ΛΑΓΚΑΔΑ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ και ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, καθώς και για
τα εκδοτήρια, που βρίσκονται εντός του χώρου του Σταθμού Μετεπιβίβασης Λαγκαδά και Σταυρούπολης,
θα χρησιμοποιείται ένα (1) άτομο, σε κάθε σταθμό.
δ. Στους χώρους που συστεγάζονται, οι εργασίες καθαρισμού πραγματοποιούνται ταυτόχρονα μιας και αποτελούν ενιαίους χώρους.
ε. Οι τακτικές εργασίες καθαρισμού στους Σταθμούς Μετεπιβίβασης είναι οι εξής:
ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων.
Ξεσκόνισμα γραφείων και λοιπών επίπλων
Καθάρισμα διακοσμητικών ειδών (κάδρων, μπιμπελό, στόρια κ.λπ.)
Καθάρισμα τηλεφωνικών και άλλων συσκευών (FAX, αριθμομηχανές, κ.λπ.)
Καθαρισμός αποτυπωμάτων, λεκέδων, κ.λπ. από πόρτες και κουφώματα.
Καθαρισμός καρεκλών και πολυθρόνων
Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση σακούλας.
Αφαίρεση αραχνών όποτε παρουσιάζονται.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
1. Σκούπισμα πεζοδρομίων - χώρου διέλευσης λεωφορείων.
2. Άδειασμα καλαθιών αχρήστων
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
1. Καθαρισμός και απολύμανση λεκανών και νιπτήρων εσωτερικά - εξωτερικά.
2. Καθαρισμός καθρεπτών και σαπουνοθηκών.
3. Καθαρισμός πλακιδίων τοίχου.
4. Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση σακούλας.
5. Σκούπισμα και πλύσιμο δαπέδων.
6. Τοποθέτηση αποσμητικού υγρού.
Οι περιοδικές εργασίες καθαρισμού στους Σταθμούς Μετεπιβίβασης είναι οι εξής:
1. Στέγαστρα: καθαρισμός (ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα, αποκόλληση εντύπων, καθαρισμός γραμμάτων
κ.λπ.), καθισμάτων, σιδηρών πλαισίων και υαλοπινάκων, τέσσερις φορές τον μήνα (κάθε 1η, 8η, 15η και
22η). Είναι δυνατόν να ορισθεί και εβδομαδιαίος καθαρισμός των στεγάστρων κατά ομάδες.
2. Σφουγγάρισμα πεζοδρομίων μια (1) φορά ανά επτά (7) ημέρες.
3. Φυτά χώρου: Πότισμα - περιποίηση (για διατήρηση αυτών σε καλή κατάσταση).
ζ. Οι ανά 15ήμερο εργασίες καθαρισμού στις λοιπές αφετηρίες, εκδοτήρια και wc είναι:
Διενεργούνται όλες οι ανωτέρω εργασίες των σταθμών μετεπιβίβασης, στο βαθμό και στην έκταση που υπάρχουν στους χώρους αυτούς.
ΙΙΙ. Οι καθαριστές θα μετακινούνται με όχημα της Αναδόχου εταιρίας και ο καθαρισμός θα γίνεται τακτικά και
περιοδικά ανά δεκαπέντε (15) ημέρες και έκτακτα κατά την κρίση του Ο.Α.Σ.Θ., αν υπάρξει αυξημένη ρύπανση
σε κάποια αφετηρία ή κάποιο εκδοτήριο επιβάλλει τον έκτακτο καθαρισμό. Ο επιμερισμός της καθαριότητας
των στάσιμων εργατών καθαριότητας, θα γίνεται με την καθοδήγηση της εκάστοτε Διεύθυνσης που αφορά.
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ΙV. Οι διευθύνσεις και τα τετραγωνικά μέτρα (όπου απαιτείται) των χώρων του ΟΑΣΘ, στους οποίους αφορά
η παρούσα σύμβαση, αναφέρονται στον .
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Α.Σ.Θ.
Α/Α
1
2
3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΧΩΡΟΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
ΦΟΙΝΙΚΑ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΕΥΝΘΥΝΣΗ

Κτίριο γραφείων (6) ορόφων, συνο- Αλ. Παπαναστασίου
λικής επιφάνειας 2000 τ.μ.
90
Εθνικής
Αντίστασης
Στεγασμένοι και προαύλιοι χώροι
167 – Φοίνικας
Θερμαϊκού 8 – ΣταυΣτεγασμένοι και προαύλιοι χώροι
ρούπολη
ΑΝΑΑΝΑΜΟΣΤΑΘ/ ΜΟΝΗΣ
ΝΗΣ Ε- WC
ΔΙΕΥΝΘΥΝΣΗ
ΧΕΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΒΑΠΙΚΟΥ
ΤΩΝ

Α/Α

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΑ

1

Σ. Μ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟ21
ΛΗΣ

15

2

Σ. Μ. ΙΚΕΑ (Α)

4,84

13,08

2

3

Σ. Μ. ΙΚΕΑ (Β)

7,7

11,5

8,07

5

Σ. Μ. Νέου Σιδηρο4
δρομικού Σταθμού

53,86

3,63

6

Σ. Μ. ΚΤΕΛ (Α)

21

Γιαννιτσών τέρμα

7

Σ. Μ. ΚΤΕΛ (Β)

24

Γιαννιτσών τέρμα

8

Σ. Μ. ΛΑΓΚΑΔΑ

24

21

5,38

24

8,07

21

3,63

10

Σ. Μ. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
21
ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
24

15

5,38

11

ΚΗΦΙΣΙΑ

1,57

24

2,89

12

ΒΟΥΛΓΑΡΗ

18

13

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

9

14

ΠΥΛΑΙΑ

15

Α.ΤΟΥΜΠΑ

16
17
18

9

2,69

Θερμαϊκού 10

Μοναστηρίου 26 - 28

Πάροδος Αχιλλέα Τζελίλη
Λεωφ. Παπανικολάου
- Λεωφ. Κομνηνών
Γυμναστήριο Μίκρας
Ποσειδώνος - Ερυθρού
Σταυρού
Λεωφ. Κων. Καραμανλή - Βούλγαρη
Αλ. Παπαναστασίου Υψηλάντου

3,56

26,88

3,4

Εγνατία - Δελφών

18

2,69

Κώστα Βάρναλη 35

40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

21

2,69

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2,69
8,58

2,69
2,69
11

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΔΗΜΟΣ

Παύλου Μελά

Ασκληπιού - Λεωφ. Πυλαίας-ΧορΓεωρ. Σχολής
τιάτη
Ασκληπιού - Λεωφ. Πυλαίας-ΧορΓεωρ. Σχολής
τιάτη

21

17,93

ΔΗΜΟΣ

Θεσσαλονίκης
ΑμπελοκήπωνΜενεμένης
ΑμπελοκήπωνΜενεμένης
Λαγκαδά
Πυλαίας-Χορτιάτη
Καλαμαριάς
Πυλαίας-Χορτιάτη
Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκης
Πυλαίας-Χορτιάτη
Πυλαίας-Χορτιάτη

Καστοριάς - ΑμυΘεσσαλονίκης
νταίου
Ν. Ζαΐμη τέρμα
Θεσσαλονίκης
Μητροπόλεως 10 - 12 Θεσσαλονίκης
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19

ΣΙΝΔΟΣ

24,5

2,69

20

ΜΕΝΕΜΕΝΗ

18

2,69

21

ΕΥΟΣΜΟΣ

28

3,63

22

ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

15

2,69

23

ΠΟΛΙΧΝΗ

15

2,69

24

ΝΕΑΠΟΛΗ

25

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΚΑΡΠΙΑ

Σύνολο
m2

756,64

398,88

1

ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΑΝΩ ΠΟΛΗ Λ.ΓΡ.22

Τ.Μ.
18

2

ΜΕΤΕΩΡΑ

13,3

3

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

18

4

Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ
ΚΙΒΟ Ο.Α.Σ.Θ.

15

2,69

5

ΦΙΛΥΡΟ

17,49

2,23

6

ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΚΟΙΜΗ15,12
ΤΗΡΙΑ

Σύνολο
m2

101,83

96,91

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΤΣΙΜΙΣΚΗ

Τ.Μ.

4

1

14,28
ΕΥ-

2,69

18

2,69
212,53

66

Μακεδονομάχων
Λορέντζου Μαβίλη –
Κ. Αιτωλού
Αντ. Τρίτση - Νυμφαίου
Κων/νου Παλαιολόγου - Σινώπης
Ιφιγενείας τέρμα
Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου
Σκλαβενίτης Ευκαρπίας

Δέλτα
Κορδελιού-Ευόσμου
Κορδελιού-Ευόσμου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 8
Αγ. Αντωνίου - Παπαφλέσσα
Αλ. Παπαναστασίου
30
25ης Μαρτίου τέρμα Κοιμητήρια

ΔΗΜΟΣ
Θεσσαλονίκης

Παύλου Μελά
Παύλου Μελά
Παύλου Μελά
Παύλου Μελά

79,23

Συνοικισμός ΣΠΑΡΤΩΝ

Παύλου Μελά
Νεάπολης - Συκεών
Θερμαϊκού
Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοιμητήρια Ευκαρπίας Παύλου Μελά
4,92
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜΟΣ

4,05

4,05

Λαγκαδά 2

Θεσσαλονίκης

3,74

3,74

Μητροπόλεως 58

Θεσσαλονίκης

2,69

2,69

Τσιμισκή 113

Θεσσαλονίκης

Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ

15

15

5

ΑΓΓΕΛΑΚΗ

2,69

2,69

6

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

2,89

2,89

7

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

2,69

2,69

8

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟ3,74
ΤΕΛΟΥΣ

3,74

9

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

4

10

(ΛΑΓΚΑΔΑ - υπολογίστηκε ήδη στο
χώρο
Σταθμαρχείου)

2
3

4

Παλαιών Πατρών Γερμανού 46
Αγγελάκη
Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 89
Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Πλ. Αριστοτέλους με
Βατικιώτου
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 164

Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκης
Μίκρας
Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκης

Πάρ. Αχιλλέα Τζελίλη Λαγκαδά
Στάδιο

12

ΑΔΑ: ΩΖΙ546ΜΨ84-ΚΕΡ

22PROC011220681 2022-09-09

Αριθ. πρωτ. ΠΡ/54/2022

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
11

Σ.Μ.
ΛΗΣ

12

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟ-
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2,25

2,25

ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2,69

2,69

13

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

6,6

6,6

14

ΙΚΕΑ

6,6

6,6

15
Σύνολο
m2

Ν.Σ.Σ

4,84

4,84

128,94

64,47

64,47

WC μεμονωμένα
ΤΕΡΜΑ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

1
2

1,74
2,69

Σύνολο
m2

Σ.Μ. Σταυρ/λης ΘερΠαύλου Μελά
μαϊκού 20
ΑμπελοκήπωνΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Μενεμένης
Μητροπόλεως 12 - ΒεΘεσσαλονίκης
νιζέλου
Πυλαίας ΧορΑ.Σ. ΙΚΕΑ
τιάτη
Εντός Ν.Σ.Σ.
Θεσσαλονίκης

Επιδαύρου 82 με Α.
Θεσσαλονίκης
Χανδρινού
Λαμπράκη με Γ.’ ΣεΘεσσαλονίκης
πτεμβρίου

4,43

V. Αναλυτικά οι ώρες εργασίας για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού Αναλυτικό πίνακα Β, που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΑΣΘ

5 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΑΣΘ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ
16
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ

2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ
16
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ
16
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΙΚΕΑ (Α+Β)
+ ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΙΚΕΑ +
ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΗΜΕΡΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΤΟ-ΩΡΩΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ ΓΙΑ 16
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
- ΟΛΗ Η
ΣΥΜΒΑΣΗ

8

40

640

16

2

2

8
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΜΕΡΕΣ
(ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΣΕ
ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΆΘΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΕ ΠΡΩΙΝΗ Ή
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΒΑΡΔΙΑ
ΣΕ
ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΆΘΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

128

32

16

8

128

32

16

2

8

13

512

512

128

32

512
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ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΙΚΕΑ (Α+Β)
+ ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΙΚΕΑ +
ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ +
ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ +
ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ
16
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

16

1

8

8 ΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ
16
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ
+ ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ
8 ΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ
16
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

8

16

1

8

32

8

8 ΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ
16
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

16

ΣΥΝΟΛΟ

512

128

16

16

4

256

128

16

8 ΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ
16
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

128

16

2

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ
+ ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΑ
& ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ
/ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ /WC
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΑ
& ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ
/ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ /WC
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θεσσαλονίκη 09/09/2022

256

128

64

1024

128

5.248

IV. ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξοπλίσει τους καθαριστές με όλα τα αναγκαία υλικά καθαρισμού, τα
οποία θα είναι αρίστης ποιότητας, καθώς και τα τροχήλατα βοηθητικά μέσα μεταφοράς των υλικών αυτών
(καρότσια). Ο απαιτούμενος για την καθαριότητα εξοπλισμός π.χ. (σφουγγαρίστρα, πανιά καθαριότητας,
σκούπες) κ.τ.λ. είδη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ευρέως, αλλά αποκλειστικά και μόνο για κάθε χώρο
ξεχωριστά.
Τα υλικά καθαρισμού του αναδόχου (χημικά κ.λπ.) πρέπει να συνοδεύονται από το «Δελτίο Πληροφοριών
Ασφαλείας Υλικού» (MSDS) του κατασκευαστή, στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφο του οποίου υποχρεούται
να καταθέτει στον Τεχνικό Ασφαλείας του Οργανισμού.
Επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού
κινδύνου (μεταξύ αυτών και της χορήγησης κατάλληλων φωσφορούχων γιλέκων με ανακλαστικές λωρίδες
ασφαλείας και ειδικών υποδημάτων ασφαλείας), να δέχεται και να εφαρμόζει τις υποδείξεις του Τεχνικού
Ασφαλείας του Ο.Α.Σ.Θ.

14
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V. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
• Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον
Ο.Α.Σ.Θ., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
• Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.
• Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και
να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 του
Ν.4412/2016).
• Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ο.Α.Σ.Θ., εκτός
της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. Σε περίπτωση μερικής ή
ολικής απομείωσης του συμβατικού τιμήματος, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ
των συμβαλλόμενων μερών (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, ποινικές ρήτρες κ.λ.π), ο
Ο.Α.Σ.Θ. δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
• Ο Ο.Α.Σ.Θ., απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία,
είτε στο προσωπικό του αναδόχου, είτε στο προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ., είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά
την εκτέλεση της σύμβασης, ή και σε μεταγενέστερο χρόνο λόγω πλημμελούς εκτέλεσης αυτής, τη δε
σχετική ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος.
• Ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου.
• Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις (τακτικές και
έκτακτες) που αφορούν στο έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική
λήψη αποφάσεων.
• Εχεμύθεια. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.4412/2016, καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στο προσωπικό του καθώς και σε κάθε τυχόν
υπεργολάβο απασχολεί σχετικά. Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των υποχρεώσεων τήρησης της
εμπιστευτικότητας κατά τα ανωτέρω, το Ο.Α.Σ.Θ., έχει δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση, με
όλες τις συνακόλουθες συνέπειες. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την
αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του
αναδόχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Ο.Α.Σ.Θ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο υπογράφων (Οι υπογράφοντες) ενεργών (ενεργούντες) ως νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι)
του(των) οικονομικού φορέα (οικονομικών φορέων):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
αφού έλαβα (λάβαμε) γνώση των όρων της πρόσκλησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης τους οποίους
αποδέχομαι (αποδεχόμαστε) ανεπιφύλακτα, προσφέρω (προσφέρουμε) για την ανάληψη των υπηρεσιών,
με συνολικό τίμημα:
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
Συνημμένα υποβάλλω αναλυτικό πίνακα οικονομικής προσφοράς.
Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση με αριθμό ΠΡ/……………/2022, τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα.
Η προσφορά μου ισχύει για (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Θεσσαλονίκη …………… 2022
Για την .........................................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

16

(τίτλος εταιρείας)
(Υπογραφή)
(Ονοματεπώνυμο
(Αρ. Δελτ. Ταυτότητας)

ΑΔΑ: ΩΖΙ546ΜΨ84-ΚΕΡ

22PROC011220681 2022-09-09

Αριθ. πρωτ. ΠΡ/54/2022

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Α

Α.1

Α2

Α3

Α4

Α5

Α6

Α7

Α8

Α9
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(αφορά στο σύνολο των
εργαζόμενων σε όλη τη
διάρκεια της σύμβασης)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ύψος προϋπολογιζόμενου
ποσού, που αφορά στις κάθε
είδους νόμιμες αποδοχές των
παραπάνω δηλωμένων
εργαζόμενων
Ύψος ασφαλιστικών
εισφορών, με βάση τα
παραπάνω ποσά νόμιμων
αποδοχών
Ποσοστό εκτιμώμενου
διοικητικού κόστους ή ποσό
Ποσοστό κόστους αναλωσίμων
ή ποσό για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης
Ποσοστό εργολαβικού
κέρδους ή ποσό
Ποσοστό νόμιμων κρατήσεων
υπερ Δημοσίου και τρίτων:
ΕΑΔΗΣΥ 0,07%
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%, ΟΓΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%,
ΑΕΠΠ 0,06%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Ο.Α.Σ.Θ.)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4, Ν.1599/1986)
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή
αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
τριών (3) μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι
δέκα (10) ετών»,
δηλώνω ότι:
1. Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί και ισχύουν.
2. Τηρώ τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
3. Δεν έχω τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016
καθώς και στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010.
4. Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
5. Έχω εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
6. Έλαβα γνώση των όρων της της με αρ. ΠΡ/…………/2022 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7. Δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος μου κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού από την σύναψη δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Τόπος …………………… Ημερομηνία ………………………

Υπογραφή
Ο Προσφέρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός - αριθμός TK fax) Ημερομηνία έκδοσης ……………… ΕΥΡΩ. ……………………
Προς
"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" (Ο.Α.Σ.Θ)
Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90 - 546 44 Θεσσαλονίκη
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………… (και
ολογράφως) …………..………………. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρίας
……………………………………………….…………………….. Δ\νση……………………………………………………. για την καλή
εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………………………………………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας
για την προμήθεια «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ
και ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.» (αριθ. Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση ΠΡ/……………/2022) προς
κάλυψη αναγκών του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και το οποίο ποσόν καλύπτει το
4% της εκτιμώμενης προ Φ.Π.Α. αξίας ……………… ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – 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 φορολογικούςδημοσιονομικούς 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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