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ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  8056 / 12-05-2022                  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για υπηρεσίες εσωτερικού 
ελέγχου 

 
ΣΧΕΤ: 1. Οι υπ’ αριθμ.  1/1.1.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΦ46ΨΧΕ3-ΓΦΦ, ΑΔΑΜ: 22REQ009913643) και 

129/14.2.2022 (ΑΔΑ: 60MΩ46ΨΧΕ3-ΘΓ7, ΑΔΑΜ: 22REQ010075118) Αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωσης (Πρωτογενές Αίτημα 60/2021 Γρ. Δ.Σ. ΑΔΑΜ: 22REQ008045696) και 5/5.5.2022 
(ΑΔΑ: Ψ4Π746ΨΧΕ3-Γ41) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (Πρωτογενές Αίτημα 
136/2022 Γρ. Δ.Σ. ΑΔΑΜ: 22REQ010475897). 

2. Η υπ’ αριθμ. 1/2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΕΠ46ΨΧΕ3-Χ7Κ) Απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του 
Ο.Α.Σ.Α., σύμφωνα με την οποία η πρόσκληση υποβολής προσφοράς θα αποσταλεί σε 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. 

 

Η Διεύθυνση Προμηθειών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη 
τους Νόμους 3920/2011, 4412/2016, 4270/2014 ως ισχύουν, θα  προβεί στην απευθείας ανάθεση 
υπηρεσιών σύμφωνα με το θέμα / αντικείμενο που περιγράφεται στην παρούσα και τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος «Β» (Τεχνικές Απαιτήσεις), τα οποία μαζί με το Παράρτημα «Α» (επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης: 

 

Αναθέτων Φορέας Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε. 

Αντικείμενο Ανάθεση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού 
ελέγχου προς την Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για ένα (1) έτος 

CPV  79212200-5 –Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου 

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ 20.100,00 ευρώ 

Φ.Π.Α.  4.824,00 ευρώ 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24.924,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.:  61.00 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 1/1.1.2022  
(ΑΔΑ: Ψ4ΥΦ46ΨΧΕ3-ΓΦΦ, ΑΔΑΜ: 22REQ009913643) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 129/14.2.2022  
(ΑΔΑ: 60MΩ46ΨΧΕ3-ΘΓ7, ΑΔΑΜ 22REQ010075118)  
Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης 5/5.5.2022 
(ΑΔΑ: Ψ4Π746ΨΧΕ3-Γ41) 

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση, άρθρο 328 Ν.4412/2016 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 





Κρατήσεις • 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
• 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 
του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  

• Αναλογούν Φόρος Εισοδήματος 
• Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε 
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 
Προσφορών 

19/05/2022 και ώρα 13:00 
Υπόψη Κεντρικής Γραμματείας 

Κατάθεση προσφοράς σε κλειστό φάκελο, στη Κεντρική 
Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 
106 82, τηλ. 210 8200999), είτε ηλεκτρονικά στη Δ/νση : 
oasa@oasa.gr αναγράφοντας «Υποβολή Προσφοράς» και 
το θέμα / αρ. πρωτ. της παρούσας Πρόσκλησης 

Κανόνες δημοσιότητας Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται: 

• Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr 

• Στον δικτυακό τόπο του Αναθέτοντος Φορέα  
www.oasa.gr 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές 
απαιτήσεις 

Γραφείο Δ/νουσας, τηλέφωνo 210 8200015/958 
email: ds@oasa.gr  

 

• Η Προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από : 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 / 1986 (άρθρο 8) του Νόμιμου Εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα, νομίμως υπογεγραμμένη, με την οποία να δηλώνει ότι: 

o έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
o δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, 

παρ. 1 του Ν. 4412/2016 
o δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας 
o δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση 
o δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 
o είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές & ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

 
2. Πιστοποιητικό βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου για την απόδειξη 

της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα το οποίο πρέπει να είναι συναφές 
με αυτό των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

          

• Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει με έγγραφο που θα του 
κοινοποιηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα τα έγγραφα νομιμοποίησης και τα δικαιολογητικά που 





προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 παρ.1 και 2 και 74.  

 

• Ο Ο.Α.Σ.Α διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως γι’ αυτόν να 
αναβάλει ή να επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ή να αποφασίσει τη ματαίωση της ανάθεσης.  
 

• Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ καλείται να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τα 
ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία. 

 
 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 
 Αριστέα Α. Αντωνοπούλου 

                                                                                           
 

Για την ακρίβεια 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ              Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 
- Γρ. Διευθ. Συμβούλου       
- Δ/νση Προμηθειών       

       Μαρία Τσέλιου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/2016 
Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 
υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους 
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο 
του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων του ΟΑΣΑ, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του ΟΑΣΑ και 
η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας 
θα χρησιμοποιηθούν από τον ΟΑΣΑ και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την 
αξιολόγηση των προσφορών. 
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
(α) Φορείς στους οποίους ο ΟΑΣΑ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό 
της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του  
Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 
απορρήτου. 
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από 
την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε 
περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της 
εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, 
μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΟΑΣΑ. 
VI. Ο ΟΑΣΑ έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της 
ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και 
κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: 

 
 

Το αντικείμενο της παρούσης αφορά παροχή υπηρεσιών και συμβουλών εσωτερικού ελέγχου για ένα 
(1) έτος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (ΥΑ ΦΕΚ Β 
4291/2018). 
  
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα πρέπει να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα που ορίζονται στην 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη Εσωτερικών Ελεγκτών στο Μητρώο Εσωτερικών 
Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (ΥΑ ΦΕΚ Β 
4291/2018). Επίσης, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί:  

α) Θα είναι και θα παραμείνει εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου 
Εσωτερικών,  

β)  Δεν θα απασχολείται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. 
 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα παρέχει τις υπηρεσίες του με επιμέλεια, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου και τις αρχές του Κώδικα 
Δεοντολογίας, όπως αυτές διατυπώνονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) και 
συγκεκριμένα : 

1) Με τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών (Attribute Standards – Σειρά Προτύπων 1000) τα οποία 
περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων που ασκούν τον Εσωτερικό Έλεγχο και 

2) με τα Πρότυπα Διεξαγωγής (Performance Standards – Σειρά Προτύπων 2000) τα οποία 
περιγράφουν τη φύση των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχουν ποιοτικά κριτήρια για 
την αξιολόγηση της απόδοσης αυτών των υπηρεσιών. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα δρα σε πλήρη εναρμόνιση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του 
Αναθέτοντος Φορέα. Οι υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελέγχου που ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει 
στον Αναθέτοντα Φορέα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο και με 
το καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου.   

Ειδικότερα, στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελεγκτή περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες 
που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν.3429/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
καθώς και στο άρθρο 1 της υπ’αριθμ. ΜΑΔΚΑΕΣ 0002543 ΕΞ 2018 Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 4291/2018), καθώς και οι ακόλουθες : 

i. Η διενέργεια αξιολόγησης κινδύνων του Αναθέτοντος Φορέα και η βάσει αυτής εκπόνηση του 
Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου.  

ii. Η διενέργεια ελεγκτικών έργων με βάση το ως άνω Ετήσιο Πλάνο Ελέγχου (περιλαμβάνεται: ο 
σχεδιασμός προγραμμάτων ελέγχου, η διεξαγωγή όλων των σχετικών ελεγκτικών διαδικασιών 
βάσει των Διεθνών Προτύπων, η καταγραφή και αξιολόγηση των ελεγκτικών ευρημάτων, η 
συμφωνία πλάνων υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών με τους κατά περίπτωση αρμοδίους, 
καθώς και η εκπόνηση εκθέσεων ελέγχου). Τα ελεγκτικά έργα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα που θα έχει συνταχθεί και υποβληθεί στην Επιτροπή Ελέγχου του 
Αναθέτοντος Φορέα. Επισημαίνεται ότι ο Αναθέτων Φορέας, στο πλαίσιο των προς ανάθεση 
συμβατικών υπηρεσιών, δύναται κατά την κρίση του να ζητήσει τη διενέργεια και εκτάκτων 
ελέγχων από τον Εσωτερικό Ελεγκτή. Η ανάληψη της διενέργειας εκτάκτων ελέγχων από τον 
Εσωτερικό Ελεγκτή θα γίνεται κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Επιτροπής Ελέγχου, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν εξεταστεί οι όποιες επιπτώσεις στην υλοποίηση του 
Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου. 





iii. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών έργων στη Διοίκηση και την Επιτροπή 
Ελέγχου του Αναθέτοντος Φορέα. Επιπροσθέτως, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Ελέγχου, ο 
Εσωτερικός Ελεγκτής δύναται να καλείται να παρουσιάσει συγκεκριμένα ελεγκτικά πορίσματα 
και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναθέτοντος Φορέα. 

iv. Η παρακολούθηση και επιβεβαίωση υλοποίησης των συμφωνηθεισών διορθωτικών ενεργειών 
για ευρήματα παλαιότερων ελέγχων (follow-up) και η σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου 
του Αναθέτοντος Φορέα σε τουλάχιστον τριμηνιαία βάση. 

v. Η ενημέρωση σε τουλάχιστον τριμηνιαία βάση της Επιτροπής Ελέγχου του Αναθέτοντος Φορέα 
και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας 
Α.Ε. αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου και την εν γένει πορεία 
και τα αποτελέσματα του ελεγκτικού του έργου. 

vi. Η υποβολή ετήσιας αναφοράς στην Επιτροπή Ελέγχου του Αναθέτοντος Φορέα και τη Διεύθυνση 
Εσωτερικού Ελέγχου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. αναφορικά με την 
αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Αναθέτοντος Φορέα και σημαντικές 
αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί, ιδίως σε σχέση με τις διαδικασίες που αφορούν στη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

vii. Οποιαδήποτε άλλη εργασία επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο.  

Παράλληλα ο Εσωτερικός Ελεγκτής παρέχει στο Υπουργείο Οικονομικών, ενημερώνοντας 
ταυτόχρονα  τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και 
Περιουσίας Α.Ε., οποιαδήποτε στοιχεία του ζητηθούν, για την ακρίβεια των οποίων είναι 
υπεύθυνος, και διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και 
εποπτείας που αυτό επιτελεί. 

 




