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Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων -  

Διακήρυξη 1/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010043181, α/α ΕΣΗΔΗΣ155608) 

 

Σε απάντηση των παρακάτω ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Ανάθεση Υπηρεσιών Εσωτερικού 
Ελέγχου για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ» διευκρινίζονται τα εξής:  

 

Ερώτημα 1 

 
Στο άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρεται:  
2.2.6.2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο (αριθμητικά) και κατάλληλο 
(ποιοτικά) προσωπικό για τη διασφάλιση του ζητούμενου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών 
και ειδικότερα :  
- τουλάχιστον 2 εσωτερικούς ελεγκτές με εμπειρία άνω των 3 ετών και επαγγελματική 
πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης (CIA, ACCA, CFE, CRMA) στο αντικείμενο του 
εσωτερικού ελέγχου  
- τουλάχιστον 2 εσωτερικούς ελεγκτές με εμπειρία 1 έως 3 έτη στο αντικείμενο του 
εσωτερικού ελέγχου  

- τουλάχιστον 1 εσωτερικό ελεγκτή με εμπειρία 1 έως 3 έτη στο αντικείμενο ελέγχου 

πληροφοριακών συστημάτων και επαγγελματική πιστοποίηση για τον έλεγχο των 

πληροφοριακών συστημάτων (CISA, CISM, CGEIT, CRISK 

Επιπλέον  
Στο άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα αναφέρεται:  
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:  
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i. Κατάλογο συμβάσεων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη με 

αντικείμενο συναφές με αυτό του προς ανάθεση συμβατικού αντικειμένου (ο κατάλογος θα 

πρέπει να περιλαμβάνει: τη διάρκεια της σύμβασης, τον προϋπολογισμό, τη συμβατική 

αμοιβή, τη συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, το ποσοστό συμμετοχής 

διαγωνιζομένου και τον παραλήπτη (φορέα δημόσιο/ιδιωτικό) με τα στοιχεία επικοινωνίας 

του. 

Η πιστοποίηση των συμβάσεων του καταλόγου θα αποδεικνύεται με την προσκόμισή τους 
συνοδευόμενες από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσής τους ή/και σχετικά εντάλματά πληρωμής 
τους.  
ii. Τρόπος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου όπου θα περιγράφονται αναλυτικά η 
μεθοδολογία, τα συστήματα, τα εργαλεία και η Ομάδα Έργου (με περιγραφή του τρόπου 
εργασίας της) που θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος.  

  iii. Προσκόμιση των πιστοποιήσεων, τίτλων σπουδών, επαγγελματικών προσόντων, 

βεβαιώσεων εμπειρίας/προϋπηρεσίας & των υπευθύνων δηλώσεων των μελών της 

Ομάδας Έργου. 

Επιπλέον  
Στο άρθρο 2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά αναφέρεται:  
2.4.3.2. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον αναθέτοντα φορέα στο Παράρτημα I “Περιγραφή 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» της Διακήρυξης, περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  
Στην ενότητα αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τεχνική του 
πρόταση για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα.  
Συγκεκριμένα, ο διαγωνιζόμενος προσκομίζει όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 2.2.9.2, 
σημείο Β4 της παρούσας  
Ακόμη, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμπεριλάβει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο 
τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική πρότασή του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις 
που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.  

 
Βάσει των ως άνω αναφερόμενων, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι:  

   Η απαίτηση για το ότι ο προσφέρων διαθέτει το απαραίτητο (αριθμητικά) και κατάλληλο 

(ποιοτικά) προσωπικό για τη διασφάλιση του ζητούμενου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών 

καλύπτεται με την προσκόμιση: α) σχετικών βιογραφικών σημειωμάτων των μελών της 

ομάδας έργου, β) υπεύθυνης δήλωσης κάθε μέλους της ομάδας όπου θα βεβαιώνεται η 

αλήθεια και η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού του σημειώματος, γ) αντιγράφων 

των τίτλων σπουδών που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, δ) αντιγράφων των 

πιστοποιήσεων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και (σε περίπτωση υπαλλήλου 

με εξαρτημένη σχέση εργασίας) ε) βεβαίωσης – υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη ότι το 

στέλεχος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην εταιρεία και έχει 

συμμετάσχει επιτυχώς στα έργα που έχει αναλάβει η εταιρεία όπως αυτά αναφέρονται στο 

βιογραφικό του σημείωμα.  

 



 

  Απάντηση 

   Επιβεβαιώνεται ότι για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ως 
αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2.2.6.2 της διακήρυξης, προσκομίζονται ως αποδεικτικά 
μέσα τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.9.2, σημείο Β4 (iii) έγγραφα. 

   Τα αναφερόμενα στο ως άνω ερώτημα αποδεικτικά μέσα καλύπτουν συνδυαστικά  
την σχετικά απαίτηση της διακήρυξης. 
 

Ερώτημα 2 

Στο άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα αναφέρεται:  
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που 
τεκμηριώνουν τη χρηματοοικονομική τους επάρκεια και φερεγγυότητα προκειμένου να 
αναλάβουν την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
υποβληθούν:  
α) Οικονομικές καταστάσεις (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, σύμφωνα 
με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος, 
των τελευταίων τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων για το συνολικό 
ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών (από τις οποίες θα προκύπτει και ο ειδικός κύκλος 
εργασιών).  
Δεδομένου ότι από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς εταιρειών με πολλαπλές 
δραστηριότητες δεν προκύπτει ο ειδικός κύκλος εργασιών έκαστης δραστηριότητας, 
παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ως αποδεικτικό στοιχείο δύναται να κατατεθεί 
είτε υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με τα σχετικά ποσά ειδικού κύκλου 
εργασιών είτε με το γενικό καθολικό κύκλου εργασιών υπογεγραμμένο από αρμόδιο 
λογιστή. 
 
  

  Απάντηση 

   Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ως αυτή 
αναφέρεται στο άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης, προσκομίζονται ως αποδεικτικά μέσα 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.9.2, σημείο Β3, έγγραφα.  

   Ως αναφέρεται και στο τέλος του άρθρου 2.2.9.2, σημείο Β3, εάν ο οικονομικός 
φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
Σε κάθε περίπτωση, δύναται να προσκομιστεί η ως άνω προτεινόμενη υπεύθυνη 
δήλωση ως συμπληρωματικό και διευκρινιστικό έγγραφο για τις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 

Ερώτημα 3 

Στο άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρεται:  
2.2.6.2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο (αριθμητικά) και κατάλληλο 
(ποιοτικά) προσωπικό για τη διασφάλιση του ζητούμενου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών 
και ειδικότερα :  
- τουλάχιστον 2 εσωτερικούς ελεγκτές με εμπειρία άνω των 3 ετών και επαγγελματική 
πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης (CIA, ACCA, CFE, CRMA) στο αντικείμενο του 
εσωτερικού ελέγχου  



 

- τουλάχιστον 2 εσωτερικούς ελεγκτές με εμπειρία 1 έως 3 έτη στο αντικείμενο του 
εσωτερικού ελέγχου  
- τουλάχιστον 1 εσωτερικό ελεγκτή με εμπειρία 1 έως 3 έτη στο αντικείμενο ελέγχου 
πληροφοριακών συστημάτων και επαγγελματική πιστοποίηση για τον έλεγχο των 
πληροφοριακών συστημάτων (CISA, CISM, CGEIT, CRISK).  
Βάσει των ως άνω αναφερόμενων, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι:  
1) Η απαίτηση για τουλάχιστον 2 εσωτερικούς ελεγκτές με εμπειρία άνω των 3 ετών και 
επαγγελματική πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης (CIA, ACCA, CFE, CRMA) στο 
αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου καλύπτεται από τουλάχιστον 2 άτομα με 
επαγγελματική πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης ενδεικτικά είτε CIA είτε 
ACCA είτε CFE είτε CRMA και όχι αθροιστικά από πιστοποιήσεις όλων των αναφερόμενων 
αρμόδιων φορέων.  
2) Η απαίτηση για τουλάχιστον 1 εσωτερικό ελεγκτή με εμπειρία 1 έως 3 έτη στο 
αντικείμενο ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων και επαγγελματική πιστοποίηση για τον 
έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων (CISA, CISM, CGEIT, CRISK) καλύπτεται από 
τουλάχιστον 1 άτομο με επαγγελματική πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης 
ενδεικτικά είτε CISA είτε CISM είτε CGEIT είτε CGEIT και όχι αθροιστικά από πιστοποιήσεις 
όλων των αναφερόμενων αρμόδιων φορέων.  

 
  Απάντηση 

Αναφορικά με τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις, τόσο στην περίπτωση της απαίτησης για 2 
εσωτερικούς ελεγκτές με εμπειρία άνω των 3 ετών, όσο και στην περίπτωση της απαίτησης 
για 1 εσωτερικό ελεγκτή με εμπειρία 1 έως 3 έτη,  απαιτείται κάποια από τις αναφερόμενες 
επαγγελματικές πιστοποιήσεις και όχι αθροιστικά όλες οι αναφερόμενες. 
 
Ερώτημα 4 

 Στο άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρεται:  
2.2.6.1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μια (1) σύμβαση 
αντίστοιχου αντικειμένου σε εταιρεία ή όμιλο εταιρειών του Δημοσίου /Ευρύτερου 
Δημοσίου Τομέα και προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου με το 25% του προϋπολογισμού 
της παρούσης, ή αθροιστικά μικρότερου προϋπολογισμού (άνω των 20.000 ευρώ η κάθε 
μία) που θα συμπληρώνουν όλες μαζί το ανωτέρω ποσοστό, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.  

    

  Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι στις ως άνω αναφερόμενες εταιρείες Δημοσίου 
/ Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα -όπως ορίζεται στη συγκεκριμένη διακήρυξη- 
συμπεριλαμβάνονται εταιρείες στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων το Δημόσιο κατέχει το 
μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών από κάθε άλλο μέτοχο ατομικά 

 

  Απάντηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περ. 41 του ν.4412/2016 «οι όροι «Δημόσιος Τομέας», «Γενική 
Κυβέρνηση» και «Κεντρική Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που ορίζεται στην παρ.1 του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014». Σύμφωνα με την τελευταία ως άνω διάταξη της παρ.1 του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 «Δημόσιος τομέας : περιλαμβάνει την Γενική Κυβέρνηση, τα 
εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς του κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν 
εξαιρεθεί από την εφαρμογή του». Σύμφωνα τέλος με το άρθρο 1 του ν. 3429/2005 «ως 

"δημόσια επιχείρηση" νοείται κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό δημόσιο 
δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο 
μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη 

διέπουν. 2. Η άσκηση αποφασιστικής επιρροής από το ελληνικό δημόσιο τεκμαίρεται όταν το 
ελληνικό δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 



 

χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε 
ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό ή άλλες δημόσιες επιχειρήσεις υπό την έννοια του 
παρόντος νόμου: α) είναι κύριοι μετοχών που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ή β) ελέγχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων 
ψήφου στη γενική της συνέλευση ή γ) δύνανται να διορίζουν το ήμισυ πλέον ενός των μελών 
του διοικητικού της συμβουλίου ή δ) χρηματοδοτούν την ετήσια δραστηριότητά της σε 

ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό. 3. Ως "δημόσια επιχείρηση" νοείται και κάθε ανώνυμη 
εταιρεία συνδεδεμένη με άλλη δημόσια επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 
του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.». 

 
   Κατά συνέπεια, ως προς τη συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο απαιτείται 

απόλυτη πλειοψηφία. Εξεταστέο, ωστόσο, είναι εάν συντρέχει κάποια άλλη από τις ανωτέρω 
αναφερόμενες περιπτώσεις. 

 
Ερώτημα 5 

Σύμφωνα με το σημείο 2.2.3.1. αναφέρεται: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, 
όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος 
του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
… 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου, 
από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τον/τους 
εξουσιοδοτημένο/νους νόμιμο/μους εκπρόσωπο/πους όπως ορίζονται μέσω Πρακτικού 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Ανώνυμης Εταιρίας στην συγκεκριμένη 
διαγωνιστική 
διαδικασία προς σύναψη σύμβασης. 
 

  Απάντηση 

Για την απόδειξη της μη ύπαρξης των λόγων αποκλεισμού ως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 
2.2.3.1 της διακήρυξης, προσκομίζονται ως αποδεικτικά στοιχεία τα αναφερόμενα στο άρθρο 
2.2.9.2, σημείο Β1 α) σε συνδιασμό με το άρθρο 2.2.3.1 έγγραφα. 
 
Ερώτημα 6 

Σύμφωνα με το σημείο 2.2.9.2 ενότητα Β4 i αναφέρεται: Κατάλογο συμβάσεων που έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη με αντικείμενο συναφές με αυτό του 
προς 
ανάθεση συμβατικού αντικειμένου (ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει: τη διάρκεια 
της 
σύμβασης, τον προϋπολογισμό, τη συμβατική αμοιβή, τη συνοπτική περιγραφή του 
αντικειμένου, το 
ποσοστό συμμετοχής διαγωνιζόμενου και τον παραλήπτη (φορέα δημόσιο/ιδιωτικό) με τα 
στοιχεία 
επικοινωνίας του. 
Η πιστοποίηση των συμβάσεων του καταλόγου θα αποδεικνύεται με την προσκόμισή τους 



 

συνοδευόμενες από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσής τους ή/και σχετικά εντάλματά πληρωμής 
τους. 
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης 
βεβαιώσεων 
ή/και σχετικών ενταλμάτων πληρωμής η πιστοποίηση των συμβάσεων του καταλόγου θα 
μπορούσε 
να γίνει εναλλακτικά με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου οικονομικού 
φορέα. 

   

    Απάντηση 

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται για να βεβαιώσει την καλή εκτέλεση μιας 

σύμβασης. Εναλλακτικά θα πρέπει να προσκομιστεί άλλο αντίστοιχο έγγραφο που να 

επιβεβαιώνει  την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι πρακτικό οριστικής παραλαβής της από 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα που έχει εκτελέσει τη σύμβαση, ότι την έχει 

εκτελέσει καλώς, δεν γίνεται αποδεκτή για την απόδειξη αυτή. 

  

 

H Δ/νoυσα Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α. 

Αριστέα Α. Αντωνοπούλου 

Κοινοποίηση: 

- Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου 
- ΓΕΔΣΕΛ/ΓΔΟΥ/ΝΥ 
- Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

Για την ακρίβεια 

Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

 

 

Μαρία Τσέλιου 
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