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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΟΣΥ Α.Ε. ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Αριθμός ταυτοποίησης: EL30
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6
Πόλη: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: GR 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dieuthpromitheion@osy.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2104270722
Φαξ:  +30 2104907861
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.osy.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Μεταφορές με αστικούς σιδηροδρόμους, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ελαιολιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών 
Ο.ΣΥ. Α.Ε (Διακ. 03/2022)
Αριθμός αναφοράς: 03/2022

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δέκα (10) διαφορετικών ειδών λιπαντικών για την κάλυψη των 
αναγκών των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε., με χρονικό διάστημα παραδόσεων που προσδιορίζεται, ανά είδος, 
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σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ και έως 6 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, και με 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός της προς 
ανάθεση σύμβασης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 552 530.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 10
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα 
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
Οι προσφέροντες δύναται να δώσουν προσφορά είτε για το σύνολο των ειδών της διακήρυξης, είτε για ένα ή και 
περισσότερα είδη, αλλά για το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
40-074593-01-ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛ. Α.Κ.Τ (ZF)&ΤΙΜΟΝ.(ZF)-(MRC)
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Λιπαντικό κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών, του οποίου η εμπορική ονομασία να περιλαμβάνεται στην λίστα 
των ελαιολιπαντικών της εταιρείας:
• ZF : TE– ML 14 class 14Β
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο υποψήφιος προμηθευτής με την τεχνική προσφορά του οφείλει:
1) Να καταθέσει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου λιπαντικού.
2) Να καταθέσει το τεχνικό φυλλάδιο (Technical Data Sheet-TDS) και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας (Material 
Safety Data Sheet-MSDS) των λιπαντικών που προσφέρει.
3) Να προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο παραγωγός ή εισαγωγέας του 
προϊόντος είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.
4) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι θα εκτελέσει για λογαριασμό της ΟΣΥ με δική του δαπάνη, 80 αναλύσεις 
χρησιμοποιημένου λιπαντικού σε διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025 εργαστήριο (το οποίο θα δηλώσει στην 
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προσφορά του) με αποδεδειγμένη εμπειρία και κύριο αντικείμενο την ανάλυση καυσίμων και λιπαντικών, στις 
παρακάτω παραμέτρους:
• Κινηματικό ιξώδες στους 40 οC και 100 οC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• Σημείο ροής
• Φάσμα IR
• Περιεκτικότητα νερού
• Μέταλλα φθοράς: (Fe, Al, Pb,Cu, Cr, Sn, Ni,)
• Στοιχεία προσθέτων: (Ca, Zn, P, Ba, Mg, κ.λ.π., τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές)
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για την αξιολόγηση των προσφορών είναι αναγκαίο να υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή από την οποία 
να συνάγεται η συμμόρφωση ή υπερκάλυψη των απαιτήσεων των ανωτέρω τεσσάρων σημείων της τεχνικής 
προδιαγραφής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα την όποια αλλαγή της συνταγής παρασκευής του λιπαντικού 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και πριν από την παράδοση του λιπαντικού.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει το 40% της συνολικής ποσότητας εντός μηνός από την από την 
υπογραφή της σύμβασης και την υπολειπόμενη ποσότητα τμηματικά σε ισόποσες παραδόσεις (20%) ανά 
τρίμηνο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Βαρέλια 200-210 lt συσκευασμένα ανά (4) τέσσερα σε ευρωπαλέτα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 48 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δικαίωμα μονομερούς παράτασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός της προς 
ανάθεση σύμβασης. Η χρονική διάρκεια παράτασης της σύμβασης θα αφορά σε διάστημα που θα ορισθεί 
κατόπιν σχετικής απόφασης του αποφαινόμενου οργάνου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σύμφωνα με τις ανάγκες της και 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής / ή της αρμόδιας Διεύθυνσης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% σε περίπτωση ρητά καθορισμένης 
επαύξησης του φυσικού αντικειμένου καθ΄ολη την διάρκεια της σύμβασης. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται, ανά 
είδος ελαιολιπαντικού, 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. Το συγκεκριμένο δικαίωμα 
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δύναται να ασκηθεί και καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια των συμβάσεων προσδιορίζεται, ανά είδος ελαιολιπαντικού, βάσει του άρθρου 6.5 «Δείγματα–
Δειγματοληψία–Εργαστηριακές εξετάσεις» και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της διακήρυξης συμφώνως των 
παραδόσεων. Μέγιστη χρονική διάρκεια παράδοσης 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Περιλαμβάνεται 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
40-074599-01 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΚΙΝ.ΑΞΟΝΑ ZF(AV 131&132) 80W-90
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Λιπαντικό κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών, του οποίου η εμπορική ονομασία να περιλαμβάνεται στην λίστα 
των ελαιολιπαντικών της εταιρείας:
ZF : TE-ML 12 class 12Β/12E
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο υποψήφιος προμηθευτής με την τεχνική προσφορά του οφείλει :
1) Να συνυποβάλει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου λιπαντικού τα οποία έχει υποβάλει 
στο Γ.Χ.Κ. για την χορήγηση αριθμού καταλόγου, καθώς και τον δοθέντα αριθμό καταλόγου-καταχώρησης και 
επικυρωμένο αντίγραφο του δοθέντος πιστοποιητικού.
2) Να καταθέσει τις τιμές των παρακάτω παραμέτρων:
• Κινηματικό ιξώδες στους 40 ΟC και 100 ΟC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• Σημείο ροής
• Πυκνότητα στους 15 ΟC
3) Να καταθέσει το τεχνικό φυλλάδιο (Technical Data Sheet-TDS) και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας (Material 
Safety Data Sheet-MSDS) των λιπαντικών που προσφέρει.
4) Να προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο παραγωγός ή εισαγωγέας του 
προϊόντος είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.
5) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι θα εκτελέσει για λογαριασμό της ΟΣΥ με δική του δαπάνη, 50 αναλύσεις 
χρησιμοποιημένου λιπαντικού σε διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025 εργαστήριο (το οποίο θα δηλώσει στην 
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προσφορά του) με αποδεδειγμένη εμπειρία και κύριο αντικείμενο την ανάλυση καυσίμων και λιπαντικών, στις 
παρακάτω παραμέτρους:
• Κινηματικό ιξώδες στους 40 ΟC και 100 ΟC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• Περιεκτικότητα νερού
• Μέταλλα προσθέτων
• Μέταλλα φθοράς
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για την αξιολόγηση των προσφορών είναι αναγκαίο να υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή από την 
οποία να συνάγεται η συμμόρφωση ή υπερκάλυψη των απαιτήσεων των ανωτέρω πέντε σημείων της τεχνικής 
προδιαγραφής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα την όποια αλλαγή της συνταγής παρασκευής του λιπαντικού 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και πριν από την παράδοση του λιπαντικού.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει το 40% της συνολικής ποσότητας εντός μηνός από την από την 
υπογραφή της σύμβασης και την υπολειπόμενη ποσότητα τμηματικά σε ισόποσες παραδόσεις (20%) ανά 
τρίμηνο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Βαρέλια 200-210 lt συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) σε ευρωπαλέτα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δικαίωμα μονομερούς παράτασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός της προς 
ανάθεση σύμβασης. Η χρονική διάρκεια παράτασης της σύμβασης θα αφορά σε διάστημα που θα ορισθεί 
κατόπιν σχετικής απόφασης του αποφαινόμενου οργάνου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σύμφωνα με τις ανάγκες της και 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής / ή της αρμόδιας Διεύθυνσης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% σε περίπτωση ρητά καθορισμένης 
επαύξησης του φυσικού αντικειμένου καθ΄ολη την διάρκεια της σύμβασης. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται, ανά 
είδος ελαιολιπαντικού, 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. Το συγκεκριμένο δικαίωμα 
δύναται να ασκηθεί και καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη.
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II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια των συμβάσεων προσδιορίζεται, ανά είδος ελαιολιπαντικού, βάσει του άρθρου 6.5 «Δείγματα–
Δειγματοληψία–Εργαστηριακές εξετάσεις» και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της διακήρυξης συμφώνως των 
παραδόσεων. Μέγιστη χρονική διάρκεια παράδοσης 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Περιλαμβάνεται 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
40-076066-01 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡ/KINHΤΗΡΑ (EURO III) SAE 15W- 40
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Λάδι πετρελαιοκινητήρων τεχνολογίας Euro III, SAE 15W-40 από πρωτογενή oρυκτέλαια κατάλληλων τεχνικών 
προδιαγραφών, με χαρακτηριστικά που υπερκαλύπτουν την διεθνή προδιαγραφή:
• API: CI-4
• ACEA : Ε7
και εμπορική ονομασία που περιλαμβάνεται σε μία τουλάχιστον από τις λίστες (των τελευταίων 12 μηνών) :
• RENAULT TRUCKS OIL: RLD (Renault Long Drain)
• DAIMLER CHRYSLER : MB page 228.3
• ΜΑΝ : M 3275
• VOLVO: VDS-3
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο υποψήφιος προμηθευτής με τις τεχνική προσφορά του οφείλει :
1) Να συνυποβάλει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου λιπαντικού τα οποία έχει υποβάλει 
στο Γ.Χ.Κ. για την χορήγηση αριθμού καταλόγου, καθώς και τον δοθέντα αριθμό καταλόγου-καταχώρησης και 
επικυρωμένο αντίγραφο του δοθέντος πιστοποιητικού.
2) Να καταθέσει τις τιμές των παρακάτω παραμέτρων :
• Κινηματικό ιξώδες στους 40 ΟC και 100 ΟC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• Σημείο ροής
• TBN
• Περιεκτικότητα νερού
• Θειική τέφρα
• Απώλεια εξατμίσεως στους 250 ΟC
• Αντοχή στην διάτμηση στους 100 ΟC
• Αφρισμό
3) Να καταθέσει το τεχνικό φυλλάδιο (Technical Data Sheet-TDS) και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας (Material 
Safety Data Sheet-MSDS) των λιπαντικών που προσφέρει.
4) Να προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο παραγωγός ή εισαγωγέας του 
προϊόντος είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.
5) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι θα εκτελέσει για λογαριασμό της ΟΣΥ με δική του δαπάνη, 595 αναλύσεις 
χρησιμοποιημένου λιπαντικού σε διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025 εργαστήριο (το οποίο θα δηλώσει στην 
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προσφορά του) με αποδεδειγμένη εμπειρία και κύριο αντικείμενο την ανάλυση καυσίμων και λιπαντικών, στις 
παρακάτω παραμέτρους:
• Κινηματικό ιξώδες στους 40 ΟC και 100 ΟC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• TBN - TAN
• Περιεκτικότητα νερού
• Αιθάλη
• Μέταλλα φθοράς: (Fe, Al, Pb,Cu, Cr, Sn, Ni,)
• Στοιχεία προσθέτων (Ca, Zn, P, Ba, Mg, κ.λ.π.)
• Στοιχεία μόλυνσης (Si, Na, Mo, K, V)
• Fuel Dilution (αν απαιτείται).
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για την αξιολόγηση των προσφορών είναι αναγκαίο να υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή από την 
οποία να συνάγεται η συμμόρφωση ή υπερκάλυψη των απαιτήσεων των ανωτέρω πέντε σημείων της τεχνικής 
προδιαγραφής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα την όποια αλλαγή της συνταγής παρασκευής του λιπαντικού 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και πριν από την παράδοση του λιπαντικού.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει το 40% της συνολικής ποσότητας εντός μηνός από την από την 
υπογραφή της σύμβασης και την υπολειπόμενη ποσότητα τμηματικά σε ισόποσες παραδόσεις (20%) ανά 
τρίμηνο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Βαρέλια 200-210 lt συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) σε ευρωπαλέτα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 140 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δικαίωμα μονομερούς παράτασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός της προς 
ανάθεση σύμβασης. Η χρονική διάρκεια παράτασης της σύμβασης θα αφορά σε διάστημα που θα ορισθεί 
κατόπιν σχετικής απόφασης του αποφαινόμενου οργάνου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σύμφωνα με τις ανάγκες της και 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής / ή της αρμόδιας Διεύθυνσης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% σε περίπτωση ρητά καθορισμένης 
επαύξησης του φυσικού αντικειμένου καθ΄ολη την διάρκεια της σύμβασης. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται, ανά 
είδος ελαιολιπαντικού, δικαίωμα προαίρεσης, με μονομερή δήλωση του Αναθέτοντος Φορέα ως αναλύθηκε 
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ανωτέρω, έως 15% στην περίπτωση κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας, καθώς επίσης και δικαίωμα 
περιορισμού έως 50% στην περίπτωση κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας. Το συγκεκριμένο δικαίωμα 
δύναται να ασκηθεί και καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια των συμβάσεων προσδιορίζεται, ανά είδος ελαιολιπαντικού, βάσει του άρθρου 6.5 «Δείγματα–
Δειγματοληψία–Εργαστηριακές εξετάσεις» και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της διακήρυξης συμφώνως των 
παραδόσεων. Μέγιστη χρονική διάρκεια παράδοσης 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Περιλαμβάνεται 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
40-076267-01 ΛΑΔΙ Α.Κ.Τ Λ/Φ VOLVO B7L&IRISBUS DIESEL
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Λιπαντικό κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών, για ειδικές συνθήκες λειτουργίας άνω των 110 OC, του οποίου 
η εμπορική ονομασία να περιλαμβάνεται στην λίστα των ελαιολιπαντικών της εταιρείας:
• ZF : TE– ML 14 class 14E
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο υποψήφιος προμηθευτής με την τεχνική προσφορά του οφείλει:
1) Να καταθέσει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου λιπαντικού.
2) Να καταθέσει το τεχνικό φυλλάδιο (Technical Data Sheet-TDS) και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας (Material 
Safety Data Sheet-MSDS) των λιπαντικών που προσφέρει.
3) Να προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο παραγωγός ή εισαγωγέας του 
προϊόντος είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.
4) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι θα εκτελέσει για λογαριασμό της ΟΣΥ με δική του δαπάνη, 50 αναλύσεις 
χρησιμοποιημένου λιπαντικού σε διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025 εργαστήριο (το οποίο θα δηλώσει στην 
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προσφορά του) με αποδεδειγμένη εμπειρία και κύριο αντικείμενο την ανάλυση καυσίμων και λιπαντικών, στις 
παρακάτω παραμέτρους:
Κινηματικό ιξώδες στους 40 οC και 100 οC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• Σημείο ροής
• Φάσμα IR
• Περιεκτικότητα νερού
• Μέταλλα φθοράς: (Fe, Al, Pb,Cu, Cr, Sn, Ni,)
• Στοιχεία προσθέτων: (Ca, Zn, P, Ba, Mg, κ.λ.π., τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές)
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για την αξιολόγηση των προσφορών είναι αναγκαίο, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβληθεί αναλυτική τεχνική 
περιγραφή από την οποία να συνάγεται η συμμόρφωση ή υπερκάλυψη των απαιτήσεων των ανωτέρω 
τεσσάρων σημείων της τεχνικής προδιαγραφής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα την όποια αλλαγή της συνταγής παρασκευής του λιπαντικού 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και πριν από την παράδοση του λιπαντικού.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει το 40% της συνολικής ποσότητας εντός μηνός από την από την 
υπογραφή της σύμβασης και την υπολειπόμενη ποσότητα τμηματικά σε ισόποσες παραδόσεις (20%) ανά 
τρίμηνο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Βαρέλια 200-210 lt συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) σε ευρωπαλέτα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 69 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δικαίωμα μονομερούς παράτασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός της προς 
ανάθεση σύμβασης. Η χρονική διάρκεια παράτασης της σύμβασης θα αφορά σε διάστημα που θα ορισθεί 
κατόπιν σχετικής απόφασης του αποφαινόμενου οργάνου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σύμφωνα με τις ανάγκες της και 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής / ή της αρμόδιας Διεύθυνσης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% σε περίπτωση ρητά καθορισμένης 
επαύξησης του φυσικού αντικειμένου καθ΄ολη την διάρκεια της σύμβασης. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται, ανά 
είδος ελαιολιπαντικού, 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. Το συγκεκριμένο δικαίωμα 
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δύναται να ασκηθεί και καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια των συμβάσεων προσδιορίζεται, ανά είδος ελαιολιπαντικού, βάσει του άρθρου 6.5 «Δείγματα–
Δειγματοληψία–Εργαστηριακές εξετάσεις» και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της διακήρυξης συμφώνως των 
παραδόσεων. Μέγιστη χρονική διάρκεια παράδοσης 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Περιλαμβάνεται 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
40-076342-01 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΛΦ CNG SAE15W-40
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Λάδι κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών με θειϊκή τέφρα ≤ 1%,με χαρακτηριστικά που υπερκαλύπτουν την 
διεθνή προδιαγραφή:
• API: CJ-4
• ACEA: E9
και εμπορική ονομασία που περιλαμβάνεται σε μια τουλάχιστον από τις λίστες εγκεκριμένων λιπαντικών:
• RENAULT TRUCKS OIL: RLD -3
• DAIMLER CHRYSLER : MB page 228.31
• VOLVO VDS-4
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι υποψήφιοι προμηθευτές με τις προσφορές τους για το λιπαντικό οφείλουν:
1) Να συνυποβάλουν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου λιπαντικού τα οποία έχουν υποβάλει 
στο Γ.Χ.Κ. για την χορήγηση αριθμού καταλόγου, καθώς και τον δοθέντα αριθμό καταλόγου-καταχώρησης και 
επικυρωμένο αντίγραφο του δοθέντος πιστοποιητικού.
2) Να καταθέσουν τις τιμές των παρακάτω παραμέτρων:
• Κινηματικό ιξώδες στους 40 ºCκαι 100 ºC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• Σημείο ροής
• TBN
• Περιεκτικότητα νερού
• Θειική τέφρα
• Απώλεια εξατμίσεως στους 250 ºC
• Αντοχή στην διάτμηση στους 100 ºC
3) Να καταθέσουν με την προσφορά τους τα τεχνικά φυλλάδια (Technical Data Sheet-TDS) και τα φύλλα 
δεδομένων ασφαλείας (Material Safety Data Sheet-MSDS) των λιπαντικών που προσφέρουν.
4) Να προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο παραγωγός ή εισαγωγέας 
του προϊόντος είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και 
συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.
5) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι θα εκτελέσει για λογαριασμό της ΟΣΥ με δική του δαπάνη, 56 αναλύσεις 
χρησιμοποιημένου λαδιού σε διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO 17025 εργαστήριο (το οποίο θα δηλώσει στην 
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προσφορά του) με αποδεδειγμένη εμπειρία και κύριο αντικείμενο την ανάλυση καυσίμων και λιπαντικών στις 
παρακάτω παραμέτρους:
• Κινηματικό ιξώδες στους 40 ºC και 100 ºC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• TBN-TAN
• Περιεκτικότητα νερού
• Βαθμός νίτρωσης
• Θειική τέφρα
• Μέταλλα φθοράς: (Fe, Al, Pb,Cu, Cr, Sn, Ni,)
• Στοιχεία προσθέτων (Ca, Zn, P, Ba, Mg, κ.λ.π.)
• Στοιχεία μόλυνσης (Si, Na, Mo, K, V)
• Fuel Dilution (αν απαιτείται)
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για την αξιολόγηση των προσφορών είναι αναγκαίο να υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή από την οποία 
να συνάγεται η συμμόρφωση ή υπερκάλυψη των απαιτήσεων των πέντε σημείων της τεχνικής προδιαγραφής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί την όποια αλλαγή της συνταγής παρασκευής του λιπαντικού κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης και πριν από την παράδοση του λιπαντικού.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει το 40% της συνολικής ποσότητας εντός μηνός από την από την 
υπογραφή της σύμβασης και την υπολειπόμενη ποσότητα τμηματικά σε ισόποσες παραδόσεις (20%) ανά 
τρίμηνο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Βαρέλια 200-210 lt συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) σε ευρωπαλέτα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 680.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δικαίωμα μονομερούς παράτασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός της προς 
ανάθεση σύμβασης. Η χρονική διάρκεια παράτασης της σύμβασης θα αφορά σε διάστημα που θα ορισθεί 
κατόπιν σχετικής απόφασης του αποφαινόμενου οργάνου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σύμφωνα με τις ανάγκες της και 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής / ή της αρμόδιας Διεύθυνσης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% σε περίπτωση ρητά καθορισμένης 
επαύξησης του φυσικού αντικειμένου καθ΄ολη την διάρκεια της σύμβασης. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται, ανά 
είδος ελαιολιπαντικού, δικαίωμα προαίρεσης, με μονομερή δήλωση του Αναθέτοντος Φορέα ως αναλύθηκε 
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ανωτέρω, έως 15% στην περίπτωση κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας, καθώς επίσης και δικαίωμα 
περιορισμού έως 50% στην περίπτωση κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας. Το συγκεκριμένο δικαίωμα 
δύναται να ασκηθεί και καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια των συμβάσεων προσδιορίζεται, ανά είδος ελαιολιπαντικού, βάσει του άρθρου 6.5 «Δείγματα–
Δειγματοληψία–Εργαστηριακές εξετάσεις» και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της διακήρυξης συμφώνως των 
παραδόσεων. Μέγιστη χρονική διάρκεια παράδοσης 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Περιλαμβάνεται 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
40-077843-01 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡ/ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CUMMINS-SAE 15W-40
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Λάδι πετρελαιοκινητήρων CUMMINS Euro IV, SAE 15W-40, κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών με 
χαρακτηριστικά που υπερκαλύπτουν τις διεθνείς προδιαγραφές:
• API CJ-4
• ACEA : Ε9
και εμπορική ονομασία που περιλαμβάνεται σε μια τουλάχιστον από τις λίστες εγκεκριμένων λιπαντικών:
• CUMMINS CES 20086
• DAIMLER CHRYSLER:MB page 228.31
• RENAULT VI RLD-3
• VOLVO VDS-4.5
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο υποψήφιος προμηθευτής με τις τεχνική προσφορά του οφείλει :
1) Να συνυποβάλει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου λιπαντικού τα οποία έχει υποβάλει 
στο Γ.Χ.Κ. για την χορήγηση αριθμού καταλόγου, καθώς και τον δοθέντα αριθμό καταλόγου-καταχώρησης και 
επικυρωμένο αντίγραφο του δοθέντος πιστοποιητικού.
2) Να καταθέσει τις τιμές των παρακάτω παραμέτρων :
• Κινηματικό ιξώδες στους 40 ΟC και 100 ΟC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• Σημείο ροής
• TBN
• Περιεκτικότητα νερού
• Θειική τέφρα
• Απώλεια εξατμίσεως στους 250 ΟC
• Αντοχή στην διάτμηση στους 100 ΟC
3) Να καταθέσει το τεχνικό φυλλάδιο (Technical Data Sheet-TDS) και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας (Material 
Safety Data Sheet-MSDS) του λιπαντικού που προσφέρει.
4) Να προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο παραγωγός ή εισαγωγέας του 
προϊόντος είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.
5) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι θα εκτελέσει για λογαριασμό της ΟΣΥ με δική του δαπάνη, 84 αναλύσεις 
χρησιμοποιημένου λιπαντικού σε διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025 εργαστήριο (το οποίο θα δηλώσει στην 
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προσφορά του) με αποδεδειγμένη εμπειρία και κύριο αντικείμενο την ανάλυση καυσίμων και λιπαντικών, στις 
παρακάτω παραμέτρους:
• Κινηματικό ιξώδες στους 40 ΟC και 100 ΟC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• TBN - TAN
• Περιεκτικότητα νερού
• Αιθάλη
• Οξείδωση (IR)
• Θειική τέφρα
• Μέταλλα φθοράς : (Fe, Al, Pb,Cu, Cr, Sn, Ni,)
• Στοιχεία προσθέτων : (Ca, Zn, P, Ba, Mg, κ.λ.π.)
• Στοιχεία μόλυνσης : (Si, Na, Mo, K, V)
• Fuel Dilution (αν απαιτείται)
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για την αξιολόγηση των προσφορών είναι αναγκαίο να υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή από την 
οποία να συνάγεται η συμμόρφωση ή υπερκάλυψη των απαιτήσεων των ανωτέρω πέντε σημείων της τεχνικής 
προδιαγραφής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα την όποια αλλαγή της συνταγής παρασκευής του λιπαντικού 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και πριν από την παράδοση του λιπαντικού.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει το 40% της συνολικής ποσότητας εντός μηνός από την από την 
υπογραφή της σύμβασης και την υπολειπόμενη ποσότητα τμηματικά σε ισόποσες παραδόσεις (20%) ανά 
τρίμηνο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Βαρέλια 200-210 lt συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) σε ευρωπαλέτα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 28 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δικαίωμα μονομερούς παράτασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός της προς 
ανάθεση σύμβασης. Η χρονική διάρκεια παράτασης της σύμβασης θα αφορά σε διάστημα που θα ορισθεί 
κατόπιν σχετικής απόφασης του αποφαινόμενου οργάνου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σύμφωνα με τις ανάγκες της και 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής / ή της αρμόδιας Διεύθυνσης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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Στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% σε περίπτωση ρητά καθορισμένης 
επαύξησης του φυσικού αντικειμένου καθ΄ολη την διάρκεια της σύμβασης. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται, ανά 
είδος ελαιολιπαντικού, 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. Το συγκεκριμένο δικαίωμα 
δύναται να ασκηθεί και καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια των συμβάσεων προσδιορίζεται, ανά είδος ελαιολιπαντικού, βάσει του άρθρου 6.5 «Δείγματα–
Δειγματοληψία–Εργαστηριακές εξετάσεις» και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της διακήρυξης συμφώνως των 
παραδόσεων. Μέγιστη χρονική διάρκεια παράδοσης 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Περιλαμβάνεται 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
40-077860-01 ΛΑΔΙ ΣΥΝΘΕTIKO ΠΕΤΡ/ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DAF 10W-40
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Συνθετικό λάδι SAE 10W-40, πετρελαιοκινητήρων DAF (LOW SAPS) τεχνολογίας EURO V, κατάλληλων 
τεχνικών προδιαγραφών με χαρακτηριστικά που υπερκαλύπτουν τις διεθνές προδιαγραφές:
• API CI-4
• ACEA E6
και εμπορική ονομασία που περιλαμβάνεται σε μια τουλάχιστον από τις λίστες εγκεκριμένων λιπαντικών:
• MB 228.51
• ΜΑΝ M3277/3477
• VOLVO VDS-4.5
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο υποψήφιος προμηθευτής με τις τεχνική προσφορά του οφείλει :
1) Να συνυποβάλει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου λιπαντικού τα οποία έχει υποβάλει 
στο Γ.Χ.Κ. για την χορήγηση αριθμού καταλόγου, καθώς και τον δοθέντα αριθμό καταλόγου-καταχώρησης και 
επικυρωμένο αντίγραφο του δοθέντος πιστοποιητικού.
2) Να καταθέσει τις τιμές των παρακάτω παραμέτρων :
• Κινηματικό ιξώδες στους 40 ΟC και 100 ΟC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• Σημείο ροής
• TBN
• Περιεκτικότητα νερού
• Θειική τέφρα
• Απώλεια εξατμίσεως στους 250 ΟC
• Αντοχή στην διάτμηση στους 100 ΟC
3) Να καταθέσει το τεχνικό φυλλάδιο (Technical Data Sheet-TDS) και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας (Material 
Safety Data Sheet-MSDS) των λιπαντικών που προσφέρει.
4) Να προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο παραγωγός ή εισαγωγέας του 
προϊόντος είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.
5) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι θα εκτελέσει για λογαριασμό της ΟΣΥ με δική του δαπάνη, 140 αναλύσεις 
χρησιμοποιημένου λιπαντικού σε διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025 εργαστήριο (το οποίο θα δηλώσει στην 
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προσφορά του) με αποδεδειγμένη εμπειρία και κύριο αντικείμενο την ανάλυση καυσίμων και λιπαντικών, στις 
παρακάτω παραμέτρους:
• Κινηματικό ιξώδες στους 40 ΟC και 100 ΟC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• TBN-TAN
• Περιεκτικότητα νερού
• Αιθάλη
• Θειική τέφρα
• Οξείδωση (IR)
• Περιεκτικότητα αδιάλυτων σε πεντάνιο (ASTM 893)
• Μέταλλα φθοράς: (Fe, Al, Pb,Cu, Cr, Sn, Ni,)
• Στοιχεία προσθέτων (Ca, Zn, P, Ba, Mg, κ.λ.π.)
• Στοιχεία μόλυνσης (Si, Na, Mo, K, V)
• Fuel Dilution (αν απαιτείται)
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για την αξιολόγηση των προσφορών είναι αναγκαίο να υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή από την 
οποία να συνάγεται η συμμόρφωση ή υπερκάλυψη των απαιτήσεων των ανωτέρω πέντε σημείων της τεχνικής 
προδιαγραφής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα την όποια αλλαγή της συνταγής παρασκευής του λιπαντικού 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και πριν από την παράδοση του λιπαντικού.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει το 40% της συνολικής ποσότητας εντός μηνός από την από την 
υπογραφή της σύμβασης και την υπολειπόμενη ποσότητα τμηματικά σε ισόποσες παραδόσεις (20%) ανά 
τρίμηνο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Βαρέλια 200-210 lt συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) σε ευρωπαλέτα

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δικαίωμα μονομερούς παράτασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός της προς 
ανάθεση σύμβασης. Η χρονική διάρκεια παράτασης της σύμβασης θα αφορά σε διάστημα που θα ορισθεί 
κατόπιν σχετικής απόφασης του αποφαινόμενου οργάνου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σύμφωνα με τις ανάγκες της και 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής / ή της αρμόδιας Διεύθυνσης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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Στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% σε περίπτωση ρητά καθορισμένης 
επαύξησης του φυσικού αντικειμένου καθ΄ολη την διάρκεια της σύμβασης. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται, ανά 
είδος ελαιολιπαντικού, 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. Το συγκεκριμένο δικαίωμα 
δύναται να ασκηθεί και καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια των συμβάσεων προσδιορίζεται, ανά είδος ελαιολιπαντικού, βάσει του άρθρου 6.5 «Δείγματα–
Δειγματοληψία–Εργαστηριακές εξετάσεις» και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της διακήρυξης συμφώνως των 
παραδόσεων. Μέγιστη χρονική διάρκεια παράδοσης 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Περιλαμβάνεται 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
40-077886-01 ΛΑΔΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝ. ΦΤΕΡΩΤΗΣ
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Υδραυλικό υπερενισχυμένο λάδι, εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών για υδραυλικά 
συστήματα μετάδοσης κίνησης ανεμιστήρα λεωφορείων, με υψηλό δείκτη ιξώδους (ελάχιστος δείκτης ιξώδους: 
140).
Θα εξασφαλίζει υδραυλική σταθερότητα στη διάτμηση και στην οξείδωση, προστασία από διάβρωση και φθορά, 
καλή συμπεριφορά σε υψηλές πιέσεις, σταθερότητα σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες καθώς και στις 
έντονες θερμοκρασιακές εναλλαγές, ενώ θα έχει επίσης συμβατότητα με όλα τα μέταλλα.
Θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές :
• DIN 51524-3
• ISO 6743/4-HM.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο υποψήφιος προμηθευτής με την τεχνική προσφορά του οφείλει :
1) Να καταθέσει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου λιπαντικού.
2) Να καταθέσει το τεχνικό φυλλάδιο (Technical Data Sheet-TDS) και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας (Material 
Safety Data Sheet-MSDS) του λιπαντικού που προσφέρει.
3) Να προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο παραγωγός ή εισαγωγέας του 
προϊόντος είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για την αξιολόγηση των προσφορών είναι αναγκαίο να υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή από την 
οποία να συνάγεται η συμμόρφωση ή υπερκάλυψη των απαιτήσεων των ανωτέρω σημείων της τεχνικής 
προδιαγραφής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα την όποια αλλαγή της συνταγής παρασκευής του λιπαντικού 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και πριν από την παράδοση του λιπαντικού.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει το 40% της συνολικής ποσότητας εντός μηνός από την από την 
υπογραφή της σύμβασης και την υπολειπόμενη ποσότητα τμηματικά σε ισόποσες παραδόσεις (20%) ανά 
τρίμηνο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Βαρέλια 200-210 lt συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) σε ευρωπαλέτα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 400.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δικαίωμα μονομερούς παράτασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός της προς 
ανάθεση σύμβασης. Η χρονική διάρκεια παράτασης της σύμβασης θα αφορά σε διάστημα που θα ορισθεί 
κατόπιν σχετικής απόφασης του αποφαινόμενου οργάνου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σύμφωνα με τις ανάγκες της και 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής / ή της αρμόδιας Διεύθυνσης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% σε περίπτωση ρητά καθορισμένης 
επαύξησης του φυσικού αντικειμένου καθ΄ολη την διάρκεια της σύμβασης. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται, ανά 
είδος ελαιολιπαντικού, 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. Το συγκεκριμένο δικαίωμα 
δύναται να ασκηθεί και καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια των συμβάσεων προσδιορίζεται, ανά είδος ελαιολιπαντικού, βάσει του άρθρου 6.5 «Δείγματα–
Δειγματοληψία–Εργαστηριακές εξετάσεις» και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της διακήρυξης συμφώνως των 
παραδόσεων. Μέγιστη χρονική διάρκεια παράδοσης 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Περιλαμβάνεται 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
40-094653-01 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ Α.Κ.Τ. VOITH DIWA 854.5 ΚΑΙ 864.5
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Υδραυλικό λάδι αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων VOITH DIWA 854.5 & 864.5.
Συνθετικό λιπαντικό κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών του οποίου η εμπορική ονομασία να περιλαμβάνεται 
στη λίστα ελαιολιπαντικών της εταιρείας:
-VOITH H 55.633645
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο υποψήφιος προμηθευτής με την τεχνική προσφορά του οφείλει:
1) Να καταθέσει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου λιπαντικού.
2) Να καταθέσει το τεχνικό φυλλάδιο (Technical Data Sheet-TDS) και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας (Material 
Safety Data Sheet-MSDS) των λιπαντικών που προσφέρει.
3) Να προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο παραγωγός ή εισαγωγέας του 
προϊόντος είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.
4) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι θα εκτελέσει για λογαριασμό της ΟΣΥ με δική του δαπάνη, 110 αναλύσεις 
χρησιμοποιημένου λιπαντικού σε διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025 εργαστήριο (το οποίο θα δηλώσει στην 
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προσφορά του) με αποδεδειγμένη εμπειρία και κύριο αντικείμενο την ανάλυση καυσίμων και λιπαντικών, στις 
παρακάτω παραμέτρους:
• Κινηματικό ιξώδες στους 40 οC και 100 οC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• Σημείο ροής
• Φάσμα IR
• Περιεκτικότητα νερού
• Μέταλλα φθοράς: (Fe, Al, Pb,Cu, Cr, Sn, Ni,)
• Στοιχεία προσθέτων: (Ca, Zn, P, Ba, Mg, κ.λ.π., τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές)
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για την αξιολόγηση των προσφορών είναι αναγκαίο να υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή από την οποία 
να συνάγεται η συμμόρφωση ή υπερκάλυψη των απαιτήσεων των ανωτέρω τεσσάρων σημείων της τεχνικής 
προδιαγραφής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα την όποια αλλαγή της συνταγής παρασκευής του λιπαντικού 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και πριν από την παράδοση του λιπαντικού.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει το 40% της συνολικής ποσότητας εντός μηνός από την από την 
υπογραφή της σύμβασης και την υπολειπόμενη ποσότητα τμηματικά σε ισόποσες παραδόσεις (20%) ανά 
τρίμηνο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Βαρέλια 200-210 lt συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) σε ευρωπαλέτα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 84 700.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δικαίωμα μονομερούς παράτασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός της προς 
ανάθεση σύμβασης. Η χρονική διάρκεια παράτασης της σύμβασης θα αφορά σε διάστημα που θα ορισθεί 
κατόπιν σχετικής απόφασης του αποφαινόμενου οργάνου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σύμφωνα με τις ανάγκες της και 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής / ή της αρμόδιας Διεύθυνσης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% σε περίπτωση ρητά καθορισμένης 
επαύξησης του φυσικού αντικειμένου καθ΄ολη την διάρκεια της σύμβασης. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται, ανά 
είδος ελαιολιπαντικού, 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. Το συγκεκριμένο δικαίωμα 
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δύναται να ασκηθεί και καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια των συμβάσεων προσδιορίζεται, ανά είδος ελαιολιπαντικού, βάσει του άρθρου 6.5 «Δείγματα–
Δειγματοληψία–Εργαστηριακές εξετάσεις» και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της διακήρυξης συμφώνως των 
παραδόσεων. Μέγιστη χρονική διάρκεια παράδοσης 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Περιλαμβάνεται 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
40-096263-01 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΛΦ CNG,SAE 10W-40
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09211000 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Συνθετικό λάδι, SAE 10W-40, κινητήρα CNG, τεχνολογίας Euro V, κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών με 
χαρακτηριστικά που υπερκαλύπτουν τις διεθνείς προδιαγραφές :
• API CI-4
• ACEA E7
με TBN ≥ 12 mgKOH/g και θειϊκή τέφρα (Sulfated ash) ≤ 1% και εμπορική ονομασία που περιλαμβάνεται σε μία 
τουλάχιστον από τις λίστες εγκεκριμένων λιπαντικών:
• IVECO 18-1809 CLASSE NG2
• DAIMLER CHRYSLER : MB page 228.51
• ΜΑΝ : M 3277/3477
• VOLVO : VDS - 4
• RENAULT VI RLD-3/RXD
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο υποψήφιος προμηθευτής με τις τεχνική προσφορά του οφείλει :
1) Να συνυποβάλει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου λιπαντικού τα οποία έχει υποβάλει 
στο Γ.Χ.Κ. για την χορήγηση αριθμού καταλόγου, καθώς και τον δοθέντα αριθμό καταλόγου-καταχώρησης και 
επικυρωμένο αντίγραφο του δοθέντος πιστοποιητικού.
2) Να καταθέσει τις τιμές των παρακάτω παραμέτρων :
• Κινηματικό ιξώδες στους 40 οC και 100 οC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• Σημείο ροής
• TBN
• Περιεκτικότητα νερού
• Θειική τέφρα
• Απώλεια εξατμίσεως στους 250 οC
• Αντοχή στην διάτμηση στους 100 οC
3) Να καταθέσει το τεχνικό φυλλάδιο (Technical Data Sheet-TDS) και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας (Material 
Safety Data Sheet-MSDS) των λιπαντικών που προσφέρει.
4) Να προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο παραγωγός ή εισαγωγέας του 
προϊόντος είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.
5) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι θα εκτελέσει για λογαριασμό της ΟΣΥ με δική του δαπάνη, 140 αναλύσεις 
χρησιμοποιημένου λιπαντικού σε διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025 εργαστήριο (το οποίο θα δηλώσει στην 
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προσφορά του) με αποδεδειγμένη εμπειρία και κύριο αντικείμενο την ανάλυση καυσίμων και λιπαντικών, στις 
παρακάτω παραμέτρους:
• Κινηματικό ιξώδες στους 40 οC και 100 οC
• Δείκτης ιξώδους
• Σημείο ανάφλεξης
• TBN - TAN
• Περιεκτικότητα νερού
• Βαθμός Νίτρωσης
• Θειική τέφρα
• Μέταλλα φθοράς: (Fe, Al, Pb,Cu, Cr, Sn, Ni,)
• Στοιχεία προσθέτων : (Ca, Zn, P, Ba, Mg, κ.λ.π.)
• Στοιχεία μόλυνσης : (Si, Na, Mo, K, V).
• Fuel Dilution (αν απαιτείται)
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για την αξιολόγηση των προσφορών είναι αναγκαίο να υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή από την 
οποία να συνάγεται η συμμόρφωση ή υπερκάλυψη των απαιτήσεων των ανωτέρω πέντε σημείων της τεχνικής 
προδιαγραφής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα την όποια αλλαγή της συνταγής παρασκευής του λιπαντικού 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και πριν από την παράδοση του λιπαντικού.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει το 40% της συνολικής ποσότητας εντός μηνός από την από την 
υπογραφή της σύμβασης και την υπολειπόμενη ποσότητα τμηματικά σε ισόποσες παραδόσεις (20%) ανά 
τρίμηνο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Βαρέλια 200-210 lt συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) σε ευρωπαλέτα.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 54 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δικαίωμα μονομερούς παράτασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός της προς 
ανάθεση σύμβασης. Η χρονική διάρκεια παράτασης της σύμβασης θα αφορά σε διάστημα που θα ορισθεί 
κατόπιν σχετικής απόφασης του αποφαινόμενου οργάνου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σύμφωνα με τις ανάγκες της και 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής / ή της αρμόδιας Διεύθυνσης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Στην εκτιμώμενη αξία περιλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 15% σε περίπτωση ρητά καθορισμένης 
επαύξησης του φυσικού αντικειμένου καθ΄ολη την διάρκεια της σύμβασης. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται, ανά 
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είδος ελαιολιπαντικού, 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. Το συγκεκριμένο δικαίωμα 
δύναται να ασκηθεί και καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια των συμβάσεων προσδιορίζεται, ανά είδος ελαιολιπαντικού, βάσει του άρθρου 6.5 «Δείγματα–
Δειγματοληψία–Εργαστηριακές εξετάσεις» και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της διακήρυξης συμφώνως των 
παραδόσεων. Μέγιστη χρονική διάρκεια παράδοσης 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Περιλαμβάνεται 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης εάν δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Σύμφωνα με την αρχή της Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/EC) όπως αυτή 
υιοθετήθηκε από την εθνική νομοθεσία από τον νόμο 2939/2001 και το Προεδρικό Διάταγμα 82/2004, όλες 
οι εταιρείες που είτε παράγουν, είτε εισάγουν Λιπαντικά Έλαια και τα τοποθετούν στην Ελληνική αγορά είναι 
υποχρεωμένες να συμμετέχουν σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) ή να συστήσουν 
Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Α.Σ.Ε.Δ.) για την διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων 
που προκύπτουν από τα προϊόντα (Λιπαντικά Έλαια) που τοποθετούν στην Ελληνική Αγορά.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα 
πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική/εγγυητικές επιστολή/επιστολές συμμετοχής 
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(σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) που αντιστοιχεί/ούν στο 2%, του συνολικού προϋπολογισμού, για τα είδη/
είδος ελαιολιπαντικού που θα προσφέρουν, άνευ Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης 
και παράτασης της σύμβασης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται 
μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 7514/11.04.2022 (ΑΔΑ ΨΔΦ3ΟΚΩ0-00Λ) 
για την ανάληψη υποχρέωσης / έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 
7514/11.04.2022 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα 
Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται στον ανάδοχο μετά από 75 έως 85 ημέρες από την τελευταία ημέρα του 
μήνα έκδοσης του τιμολογίου που αφορά την τμηματική παράδοση ή οριστική παράδοση, ανά είδος. Αναλυτική 
περίγραφη για τον τρόπο πληρωμής δίδεται στην Διακήρυξη 03/2022.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:
Για την ανάθεση της σύμβασης, θα χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός με βάση την τιμή, ανά είδος. 
Στην περίπτωση υποβολής, στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό «μειοδοτικού τύπου», ισότιμων προσφορών 
(ισόποσες προσφερθείσες τιμές) τότε η διαδικασία ανάδειξης προσωρινού αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μέσω 
κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 90 του Ν. 4412/16.

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/01/2023
Τοπική ώρα: 11:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/02/2023
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις : θα πραγματοποιούνται, ανά είδος, κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, σε δείγματα χρησιμοποιημένου λιπαντικού, για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της. Αναλυτική περιγραφή δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, Αθήνα
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11257
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 213-2124700
Φαξ:  +30 213-2124777
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6
Πόλη: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tmefodiasmou1@osy.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2104270722
Φαξ:  +30 2104907861
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.osy.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και βάσει της κείμενης νομόθεσίας.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, Αθήνα
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11257
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 213-2124700
Φαξ:  +30 213-2124777
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/12/2022

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: 28/12/2022 11:54:38

Κωδικός εγγράφου: S7MNowQWCN2xNeAZKXsJWA Σελίδα: 30/30

https://www.eaadhsy.gr
mailto:tmefodiasmou1@osy.gr
https://www.eaadhsy.gr
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