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 Αγ. Ι. Ρέντης, αρ. πρωτ.  66073 / 22.12.2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 21/2022 

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή 

υπηρεσιών λειτουργικής μίσθωσης (Leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών, πέντε (5) βαρέων οχημάτων, ήτοι 

ενός (1) φορτωτή-εκσκαφέα, ενός (1) φορτηγού 4X4 με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονοσμού, τριών (3) 

φορτηγών 4X2 με γερανό και αρπάγη, για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε., εκτιμώμενης 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 755.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

1. Αναθέτων Φορέας: Ο.ΣΥ. Α.Ε. – ΑΦΜ: 094382949 , Παρνασσού 6, 18233 Αγ. Ι. Ρέντης, NUTS EL30. 

Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών – Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών, τηλέφωνα επικοινωνίας : 

2104270722, 2104270693, 2104270649, 2104270710, 2104270711 / Φαξ: 2104907861. Ε-mail: 

tmefodiasmou1@osy.gr, tmefodiasmou@osy.gr, tmefodiasmou2@osy.gr, tmefodiasmou3@osy.gr & 

dieuthpromitheion@osy.gr, Διεύθυνση διαδικτύου www.osy.gr 

2. Κύρια δραστηριότητα: Αστικοί σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία.  

3. Περιγραφή ανάθεσης: (CPV) : [34142000-4.]-Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα.  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η πενταετής παροχή υπηρεσιών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) 

πέντε (5) βαρέων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης της 

ΟΣΥ ΑΕ, ως εξής:  

Α. ΦΟΡΤΩΤΗΣ – ΕΣΚΑΦΕΑΣ (1 ΟΧΗΜΑ) :  

Το προς μίσθωση μηχάνημα-όχημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής το 

οποίο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο ίδιο με το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού ή 

μεταγενέστερο, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και 

διαδεδομένων στην Ελληνική αγορά. 

Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές για αυτό η απαίτηση 

υδραυλικής ισχύος-πίεσης, θα είναι κατά προτίμηση η πλέον ισχυρή. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Το πλαίσιο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει μόνιμα 

τοποθετημένους μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο 

μέρος, με ενσωματωμένο πλαίσιο ποδαρικών στηρίξεως. 

Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος με πλήρη εξάρτηση θα πρέπει να είναι περίπου 8 tn καθώς θα 

πρέπει να επιχειρεί και σε χώρους με διαμορφωμένα εδάφη (πλατείες, πάρκα, κλπ) έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η καταπόνηση ή φθορά τους. 

Το μηχάνημα προορίζεται και για χρήση μέσα σε κατοικημένες περιοχές. 

Β. ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ (1 ΟΧΗΜΑ) 

Το προς μίσθωση φορτηγό, θα είναι πετρελαιοκίνητο με κίνηση στους τέσσερεις τροχούς,  καινούργιο 

και αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής. 

Το φορτηγό θα είναι 4X4 με μέγιστο μικτός βάρος έως 10tn εξοπλισμένο με αλατοδιανομέα και λεπίδα 

αποχιονισμού, για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Θα πρέπει να είναι επώνυμο, να κυκλοφορεί ευρέως στην Ελληνική αγορά, όπως και να υπάρχει τεχνική 

υποστήριξη, εγκαταστάσεις και αποθήκες ανταλλακτικών. 

Γ. ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΚΤΑ 4X2 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ (3 ΟΧΗΜΑΤΑ): 

Τα τρία (3) φορτηγά θα είναι τύπου 4x2 με γερανό και αρπάγη, για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. 

Α.Ε. 

Το πλαίσιο θα είναι κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, κατάλληλο για κατασκευή 

ανατρεπόμενης καρότσας, σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα αποτελείται από 

διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει 

απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου. Θα φέρει 

άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός και θα είναι τύπου 4x2.  

Θα είναι χρώματος Λευκού ή αποχρώσεων αυτού, θα φέρει περιμετρική κίτρινη ανακλαστική λωρίδα 

πλάτους 100mm (χιλιοστών) με αναγραφή και στις δύο (2) πλευρές του οχήματος, του ονόματος και 

λογότυπου της Ο.Σ.Υ. Α.Ε.. 
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Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 755.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. [ήτοι 

755.000,00€ +181.200,00€ (24% ΦΠΑ) = 936.200,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)]. 

Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  :  «Παροχή υπηρεσιών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ενός (1) φορτωτή-

εκσκαφέα», εκτιμώμενης αξίας 150.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ) ήτοι 150.000,00€ + 36.000,00€ (24%) = 186.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 2 :  «Παροχή υπηρεσιών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ενός (1) φορτηγού 

4Χ4 με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού», εκτιμώμενης αξίας 

350.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) ήτοι 350.000,00€ 

+ 84.000,00€ (24%) = 434.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

ΤΜΗΜΑ 3 :  «Παροχή υπηρεσιών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) τριών (3) φορτηγών 

4Χ2 με γερανό και αρπάγη», εκτιμώμενης αξίας 255.000,00€ (μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) ήτοι 85.000 x 3 οχήματα = 

255.000,00€ + 61.200,00€ (24%) = 316.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Επιπλέον, στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% σε περίπτωση ρητά 

καθορισμένης επαύξησης του φυσικού αντικειμένου.  

Στη  σύμβαση περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης, με μονομερή δήλωση του Αναθέτοντος Φορέα ως 

αναλύθηκε ανωτέρω, έως 15% στην περίπτωση κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας, καθώς επίσης 

και δικαίωμα περιορισμού έως 50% στην περίπτωση κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας.  

Η διάρκεια της/των σύμβασης/σεων ορίζεται σε πέντε (5) έτη, από την υπογραφή της/τους. 

Οι τιμές καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης είναι σταθερές και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Επί πλέον, για την ανάθεση της σύμβασης, θα χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός με βάση 

την τιμή ανά τμήμα.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης.  
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4. Κριτήριο κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος. 

5. Δυνατότητα προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών: Προσφορές υποβάλλονται για 

το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα. Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε 

για το ένα (1) τμήμα της παρούσας σύμβασης είτε για περισσότερα τμήματα για το σύνολο της 

προσφερόμενης ποσότητας ανά τμήμα.  

 Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα είναι τρεις (3).  

 Ο αναθέτων φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει και τα τρία τμήματα σε έναν προσφέροντα, βάσει 

του κριτηρίου ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον η προσφορά του πληροί όλες τις προϋποθέσεις, 

τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης.  

6. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

7. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, από την υπογραφή 

της. 

8. Λήψη του τεύχους του διαγωνισμού: Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης και συμπληρωματικά 

έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή: www.promitheus.gov.gr και www.osy.gr. 

9. Ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων-Διευκρινίσεις: Αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 

10. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 και 

ώρα 11.00πμ. 

11. Ταχυδρομική διεύθυνση κατάθεσης εγγράφων: Ο.ΣΥ. Α.Ε., Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, 18233, 

Κεντρική Γραμματεία, Ισόγειο.  

12. Γλώσσα: Αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 

13. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 

απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν 
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στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 

του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

14.  Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Θα γίνει την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 

11:00πμ. 

15. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), σύμφωνα με 

τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ και ΙΙΙ «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών», εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής οι οποίες αντιστοιχούν στο 2% της εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης (πλέον 

Φ.Π.Α.) ανά τμήμα. Αναλυτικότερα : 

ΤΜΗΜΑ 1 :   Για την Παροχή των υπηρεσιών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ενός (1) 

φορτωτή-εκσκαφέα θα υποβληθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής αξίας τριών 

χιλιάδων ευρώ (3.000€). 

ΤΜΗΜΑ 2 :  Για την Παροχή των υπηρεσιών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ενός (1) 

φορτηγού 4Χ4 με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού θα υποβληθεί 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής αξίας επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€)  

ΤΜΗΜΑ 3 :  Για την Παροχή των υπηρεσιών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) τριών (3) 

φορτηγών 4Χ2 με γερανό και αρπάγη θα υποβληθεί εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής αξίας πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (5.100€) 

16. Πληρωμή Τιμήματος: Αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη. 

17. Νομική μορφή οικονομικού φορέα: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και 

των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

18. Κριτήρια επιλογής: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής  

19. Χρόνος ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: 365 ημερών / 12 μήνες από την επόμενη 

ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
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20. Τυχόν ενστάσεις/προσφυγές κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού: Αναφέρονται στη 

διακήρυξη. 

21. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στην Ε.Ε.Ε.Κ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

 

 

 

 

Στέφανος Αγιάσογλου 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Για την ακρίβεια 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Κεντρικής Γραμματείας 

 

Αικατερίνη Πουραΐμη 
 

 

 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Υπογραφή:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΑΦΑΛΗΣ
Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 051744965
Ημ. Υπογραφής: 22/12/2022 15:52:47

Κωδικός εγγράφου: XyFAtMb-8QQAbYgKNhlQqg Σελίδα: 6/6

http://www.osy.gr/
mailto:dieuthpromitheion@ethel.gr
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