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ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΔΙΑΓ. Νο 954/2022 (161255) 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» προέβη στην δημοσίευση του Ηλεκτρονικού Διεθνούς 
Ανοικτού Διαγωνισμού Νο 954/2022 (161255)  για την Επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή 
υπηρεσιών «Λογιστικού διαχειριστικού ελέγχου εσόδων εξόδων, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 
300.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 372.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (C.P.V.: 79212300)», με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αρχικώς την 21-06-2022 και κατόπιν παράτασης της 
καταληκτικής ημερομηνίας λόγω τροποποίησης όρων της διακήρυξης την 28-06-2022. 

Ο ανωτέρω Διαγωνισμός απεστάλη για δημοσίευση την 12-05-2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2022/S 095-262729/17.05.2022), και ακολούθως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
(22PROC010569908), στο ΕΣΗΔΗΣ (161255), στην Διαύγεια (Ω8Ω6469Η1Γ-5ΩΞ) και στην ιστοσελίδα της 
ΕΑΒ. 

Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές και συγκεκριμένα από τους οικονομικούς φορείς: 

1.«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και  

2. «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Την 13-07-2022 η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεκλήθη και προχώρησε στην ηλεκτρονική Αποσφράγιση των 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφορά» και των (υπό)φακέλων 
«Οικονομικών Προσφορών». 

Την 02-09-2022 η Επιτροπή υπέβαλλε το υπ’ αρίθμ. 5000-2022-09-369 Πρακτικό αξιολόγησης των 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» στο οποίο κατέγραψε τα κατωτέρω 
αποτελέσματα : 

«Ο οικονομικός φορέας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Φορολογικών και Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών» υπέβαλλε: 

α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) της «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, κο Π.Γ., συνοδευόμενο από Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι θα αναθέσει 
υπεργολαβικά το 40% του έργου στον υπεργολάβο «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και ότι θα κάνει χρήση των πόρων που θα διατεθούν από 
τον υπεργολάβο σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης (παροχή ατόμων στην  Ομάδα Έργου), 

β) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τον υπεργολάβο «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο, κο Β.Κ., συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται 
τη συνεργασία και δεσμεύεται να συνεργαστεί με την ιδιότητα του Υπεργολάβου με στήριξη στην 
ικανότητα τρίτων (δάνεια εμπειρία, παροχή έργων και ατόμων στην ομάδα έργου), με την εταιρεία 
«GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 
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γ) Τρία (3) Ευρωπαϊκά Ενιαία Έγγραφα Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες της 
«GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
,ψηφιακά υπογεγραμμένα τους ιδίους, συνοδευόμενα από Υπεύθυνες Δηλώσεις περί της ύπαρξης 
συμφωνίας συνεργασίας ως εξωτερικός συνεργάτης με την «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αποδοχής των όρων της διακήρυξης.  

Δεν υπεβλήθησαν τα αναφερόμενα συμφωνητικά συνεργασίας εξωτερικού συνεργάτη. 

δ) Εγγύηση Συμμετοχής, εκδοθείσα από την Optima bank Α.Ε., ποσού 4.400,00€, ισχύος έως 07/08/2023, 

ε) Τεχνική προσφορά η οποία περιλαμβάνει: 

1. Εταιρική παρουσίαση της «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και Κατάλογο συναφών έργων του υπεργολάβου 

2. Υπεύθυνη δήλωση της «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στην οποία δηλώνει ότι: 

i. Ότι η προσφορά της είναι σύμφωνη με όλους τους όρους του Παραρτήματος Α.  

ii. προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά το 40% του έργου στον υπεργολάβο «GRANT THORNTON 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»  

iii. Ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων/ στοιχείων για τους σκοπούς του 
παρόντος διαγωνισμού, προς εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 27.04.2016. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» περί συμφωνίας της προσφοράς της «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με τους όρους της διακήρυξης, 
ανάληψης υπεργολαβίας σε ποσοστό 40% του έργου, συναίνεσης στην επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων/στοιχείων. 

4.Συμφωνητικό Εχεμυθείας της «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», νομίμως υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, κο  Π.Γ., 
σύμφωνα με το παράρτημα Γ της διακήρυξης. 

Όσον αφορά την προτεινόμενη Ομάδα Έργου, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν προκύπτει σαφώς η 
πλήρωση του κριτηρίου 2.2.6 <τεχνική και επαγγελματική ικανότητα> παράγρ.(β), περίπτωση (1) της 
διακήρυξης 954/ 2022, στην οποία αναφέρεται ότι η ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επτά 
(7)  Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 Ειδικότερα, από την Τεχνική προσφορά- παρουσίαση της ομάδας έργου προκύπτει ότι μόνο οι τρείς (3) 
προτεινόμενοι συνεργάτες (εξωτερικοί συνεργάτες) είναι «Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές». Οι τέσσερις (4) 
προτεινόμενοι συνεργάτες (από τον Υπεργολάβο) φέρουν τον τίτλο του «Υποψήφιου» Ορκωτού Ελεγκτή. 
Οι  υπόλοιποι τρεις (3) προτεινόμενοι συνεργάτες θα ασκούν ρόλους διαχείρισης έργου και διασφάλισης 
ποιότητας. Ομοίως, στο υποβληθέν ΕΕΕΣ της «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»- Μέρος ΙV: Κριτήρια Επιλογής, Γ: Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα-Τίτλοι Σπουδών και επαγγελματικών προσόντων (σελ14-15) ο φορέας δηλώνει 
για την Ομάδα έργου: 3 άτομα χωρίς σαφή αναφορά ότι διαθέτουν το ζητούμενο προσόν του «Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή», 4 άτομα από τον Υπεργολάβο τα οποία αναφέρονται ως  «Υποψήφιοι»  Νόμιμοι 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, 3 άτομα ως εξωτερικοί Συνεργάτες τα οποία αναφέρονται ως «Ορκωτοί 
Ελεγκτές Λογιστές» και προκύπτει σαφώς ότι διαθέτουν το ζητούμενο προσόν του «Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή». 

Συνεπώς, η Ομάδα Έργου δεν δύναται να γίνει αποδεκτή καθώς δεν προκύπτει σαφώς η πλήρωση του 
κριτηρίου 2.2.6 (β)(1), ήτοι ότι η Ομάδα Έργου απαιτείται να απαρτίζεται από επτά (7) «Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές». 
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Ο οικονομικός φορέας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» 
υπέβαλλε : 

α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, 
κο Α.Π., 

β) Εγγύηση Συμμετοχής, εκδοθείσα από την ALPHA BANK, ποσού 4.400,00€, ισχύος έως 31/08/2023, 

γ) Τεχνική προσφορά η οποία περιλαμβάνει: 

1.Εταιρική παρουσίαση- Πτυχία Ομάδας Έργου- Άδειες Ασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή- Βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο του ΣΟΕΛ- Βιογραφικά Σημειώματα κλπ. 

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι: 

i. Ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με όλους τους όρους του Παραρτήματος Α.  

ii. Ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων/ στοιχείων για τους σκοπούς του 
παρόντος διαγωνισμού, προς εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 27.04.2016. 

δ) Συμφωνητικό Εχεμυθείας, νομίμως υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, κο  Α.Π., σύμφωνα με 
το παράρτημα Γ της διακήρυξης.» 

Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε:  

« Α. Για τον οικονομικό φορέα «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών 
Ελεγκτών»: 

Την αποδοχή του φακέλου  των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» του και την 
αξιολόγηση του φακέλου  της «Οικονομικής προσφοράς» του, καθώς ο υποβληθείς φάκελος των 
«Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις 
της Διακήρυξης. 

Β. Για τον οικονομικό φορέα «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Φορολογικών και 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών»: 

Την απόρριψη της προσφοράς του για τους προαναφερόμενους λόγους και τον αποκλεισμό του από την 
περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Τεχνικής Προσφοράς»  δεν πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.»                                                                                       

Εν συνεχεία η Επιτροπή υπέβαλλε το υπ’αρίθμ.5000-2022-09-370/02-09-2022 Πρακτικό αξιολόγησης 
των (υπό)φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» στο οποίο κατέγραψε τα κατωτέρω αποτελέσματα : 

«Ο οικονομικός φορέας  «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ» υπέβαλε οικονομική προσφορά αντί του συνολικού προσφερόμενου τιμήματος των 
285.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α., για τρία (3) έτη. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ανωτέρω προσφορά υπεβλήθη σύμφωνα με τους όρους, τα άρθρα και τις 
προϋποθέσεις της Διακήρυξης καθώς και ότι βρίσκεται εντός του συνολικού προϋπολογισμού τριετίας 
ποσού 300.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.» 

Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε:  

«την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» ως «Προσωρινού Αναδόχου», για την παροχή υπηρεσιών «Λογιστικού 
διαχειριστικού ελέγχου εσόδων εξόδων για χρονική περίοδο τριών (3) ετών» έναντι συνολικού 
προσφερόμενου τιμήματος τριετίας ποσού 285.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α. επί τεθέντος προϋπολογισμού 
τριετίας ποσού 300.000,00€, πλέον ΦΠΑ.» 

Την 07-09-2022 ακολούθησε η ηλεκτρονική αποστολή της υπ’ αρίθμ. 1230-2022-09-142 «Πρόσκλησης 
υποβολής Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» προς τον προσωρινό  Ανάδοχο  «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
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ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ». Ο προσωρινός  Ανάδοχος ανταποκρίθηκε 
υποβάλλοντας αυτά εμπρόθεσμα την 15-09-2022. 

Την 04-10-2022 η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνεκλήθη και προχώρησε στην έναρξη της 
αξιολόγησης του υποβληθέντος φακέλου των «Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» και την ίδια 
ημέρα αιτήθηκε την υποβολή διευκρινιστικών/συμπληρωματικών εγγράφων.  

Την 05-10-2022 ακολούθησε η ηλεκτρονική αποστολή της υπ’ αρίθμ. 1230-2022-10-164 «Πρόσκλησης 
υποβολής διευκρινίσεων επί του φακέλου Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» προς τον προσωρινό  
Ανάδοχο  και ο προσωρινός  Ανάδοχος ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας αυτά εμπρόθεσμα την 11-10-2022. 

Την 19-10-2022 υπεβλήθη το υπ’ αρίθμ. 5000-2022-10-466 Πρακτικό Αξιολόγησης των φακέλων 
«Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου», σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο 
υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις 
προϋποθέσεις της Διακήρυξης.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εισηγήθηκε : 

«την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την παροχή υπηρεσιών «Λογιστικού διαχειριστικού 
ελέγχου εσόδων εξόδων για χρονική περίοδο τριών (3) ετών» έναντι συνολικού προσφερόμενου τιμήματος 
τριετίας ποσού 285.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α. επί τεθέντος προϋπολογισμού τριετίας ποσού 300.000,00€, 
χωρίς ΦΠΑ.» 

 

 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η ΕΑΒ Α.Ε. αποφασίζει: 

 

την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την παροχή υπηρεσιών «Λογιστικού διαχειριστικού 
ελέγχου εσόδων εξόδων για χρονική περίοδο τριών (3) ετών (C.P.V.:79212300)» έναντι συνολικού 
προσφερόμενου τιμήματος τριετίας ποσού 285.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α. επί τεθέντος προϋπολογισμού 
τριετίας ποσού 300.000,00€, χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

 

 

Τανάγρα, 14-11-2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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