
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

 

 

Αριθ. πρωτ. ΠΡ/71/2022 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη 16/11/2022 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. 

(CPV 92111250-9 Παραγωγή ενημερωτικών ταινιών) 

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) 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 Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων». 

• ο 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, 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.». 

• 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 143/2022 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011613194 
εγκεκριμένο με την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΕΞΖ46ΜΨ84-Τ0Κ και με ΑΔΑΜ: 
22REQ011613436 με CPV 92111250-9 ενδιαφέρεται να αναθέσει την παραγωγή ΣΥΝΤΟΜΟΥ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.  προϋπολογισμού 
4.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. 

 
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γεγονότα Ζωής 
Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες ΚΟΙΝΣΕΠ», e-mail: info@life-events.gr προκειμένου να μας αποστείλει τη 
σχετική προσφορά του έως και την 21η Νοεμβρίου 2022 για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας, που θα 
παρασχεθεί με τους παρακάτω ειδικούς όρους της προμήθειας και το κόστος της θα καλυφθεί από το ποσό 
που διαθέτει ο ΟΑΣΘ μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. 
 

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του ΟΑΣΘ, στο κτίριο Κεντρικής 

Διοίκησης του ΟΑΣΘ(Αλ. Παπαναστασίου 90 – Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54644) 

Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με τους παρακάτω ειδικούς όρους.  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η παραγωγή σύντομου ενημερωτικού οπτικοακουστικού υλικού για τις 
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δραστηριότητες του Ο.Α.Σ.Θ. 

Ειδικότερα θα περιλαμβάνονται: 

α) η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού 

β) η επεξεργασία του οπτικοακουστικού υλικού 

γ) η σκηνοθεσία 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η εκτιμώμενη αξία των ζητούμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 

(4.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. 

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Οπτικοακουστικό υλικό κατόπιν της σχετικής επεξεργασίας και σκηνοθεσίας διάρκειας έως 60 

δευτερολέπτων. 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα παραπάνω παραδοτέα θα πρέπει να υλοποιηθούν έως την 29-11-2022. 

5. 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 

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.  

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.. 

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. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας, στην 

οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση. 

6. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωμή της παροχής προμήθειας θα γίνει 15 ΗΜΕΡΕΣ μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών εκ του νόμου και την έκδοση του τιμολογίου.  

Οι πληρωμές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις. 

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
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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 2016καιΝ. 4624/2019,όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, περί π̟ροστασίας 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 
 
 
 

Κωνσταντίνος Ταγγίρης 
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