
 

 

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες: Β. Καραπιστόλη             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Τηλ.:  210 8200818/876 

E-mail: oasa@oasa.gr 

             procurement@oasa.gr 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  2486 / 07-02-2023                  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υποστήριξη στην 
ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  

 
ΣΧΕΤ: 1. To με αρ. 16/2023 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑΜ: 

23REQ011984519) 

2. Η με αρ. 90/17.1.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 17.000,00 ευρώ  (ΑΔΑ: 
63Κ946ΨΧΕ3-ΟΛΗ, ΑΔΑΜ: 23REQ012046936) 

3. To με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 612/29.11.2022 με το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία, ήτοι η Δ/νση 
Οικονομικής Διαχείρισης, εισηγείται την αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 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 στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης υπηρεσιών για το αντικείμενο που περιγράφεται στην παρούσα. 

Αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης αποτελούν:  

- το Παράρτημα «Α» (επεξεργασία προσωπικών δεδομένων) , και 
- το Παράρτημα «Β» (τεχνικές απαιτήσεις)  

 

Αναθέτων Φορέας Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε. 

Αντικείμενο Ανάθεση υπηρεσιών κατάρτισης μηνιαίων αναφορών  2023 
κατά  ΔΠΧΑ – Εξαμηνιαία επισκόπηση οικονομικών 
καταστάσεων 2023 – Ενοποίηση οικονομικών 
καταστάσεων 2022 κατά ΔΠΧΑ –  Προϋπολογιστικοί 
ισολογισμοί κατά ΔΠΧΑ  

CPV  79200000-6 - Υπηρεσίες λογιστικής 

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ 17.000,00 ευρώ 

Φ.Π.Α.  4.080,00 ευρώ 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 21.080,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.:  61.90 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 90/17.1.2023  
ΑΔΑ: 63Κ946ΨΧΕ3-ΟΛΗ, ΑΔΑΜ: 23REQ012046936 

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 





Κρατήσεις Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κρατήσεις όπως το ύψος αυτών 
καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Στην παρούσα, 
ισχύουν: 

• 0,1% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. 350 ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει κατόπιν αντικ/σής του με το αρ. 7 του ν. 
4912/2022) 

•  Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε 
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 
Προσφορών 

14/02/2023 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 

Αριστοτέλης Πολυδωρόπουλος, τηλέφωνο 210 8200827 
email: aristotelisp@oasa.gr 

 

• Ο Φάκελος Προσφοράς του οικονομικού φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από : 
 
1. Οικονομική Προσφορά, αριθμητικώς και ολογράφως (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 
2. 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 

 

3. Ισχύον Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή 
άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο για την απόδειξη της επαγγελματικής δραστηριότητας του 
οικονομικού φορέα το οποίο πρέπει να είναι συναφές με αυτό των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

 

4.  Συνοπτική περιγραφή υλοποίησης του προς ανάθεση συμβατικού αντικειμένου 
 

          

• 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, 2, 4(β) και 74.  

 

• Η εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS καλείται να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τα 
ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία. 

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
  Γεώργιος Σπηλιόπουλος 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
- Γρ. Διευθ. Συμβούλου 
- Δ/νση Προμηθειών 
- ΝΥ 
- ΔΟΔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την ακρίβεια 
Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

 
 

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»: 
 

Περιγραφή συμβατικού αντικειμένου    
Η  παροχή υπηρεσιών αφορά  υποστήριξη για τα παρακάτω αντικείμενα:  
 
1.Μηνιαίες Αναφορές 2023 
Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α. Ε. γνωστοποίησε στον ΟΑΣΑ την υποχρέωση 
μηνιαίων αναφορών του ΟΑΣΑ κατά Δ.Π.Χ.Α.  
Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης ο Ο.Α.Σ.Α συντάσσει και διαβιβάζει κάθε μήνα : 
α) Κατάσταση με τα Αποτελέσματα ανά δραστηριότητα - Κύκλος Εργασιών, Κόστος Πωληθέντων, Λοιπά 
Έσοδα Εκμετάλλευσης, Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης και Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης, 
με τα απολογιστικά δεδομένα της τρέχουσας περιόδου (μήνας αναφοράς) και με τα απολογιστικά 
συγκριτικής περιόδου (αντίστοιχος μήνας αναφοράς προηγούμενου έτους) , 
β) Κατάσταση με τα Αποτελέσματα ανά είδος δαπάνης (ανάλυση λειτουργικών δαπανών) με τα 
απολογιστικά δεδομένα της τρέχουσας περιόδου (μήνας αναφοράς) και με τα απολογιστικά 
συγκριτικής περιόδου (αντίστοιχος μήνας αναφοράς προηγούμενου έτους) και 
γ) Κατάσταση με τα Οικονομικά Δεδομένα Ισολογισμού της τρέχουσας περιόδου (μήνας αναφοράς) 
και με τα απολογιστικά συγκριτικής περιόδου (δεδομένα τέλους προηγούμενης χρήσης). 
Για τις συγκεκριμένες εργασίες οι οποίες αποτελούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο, απαιτείται η 
υποστήριξη του εμπλεκόμενου προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α., ιδίως σε ότι αφορά τις ολοένα εκδιδόμενες 
αναθεωρήσεις/ τροποποιήσεις και βελτιώσεις των ΔΠΧΑ, από εξωτερικούς εξειδικευμένους 
συμβούλους. 

Για το λόγο αυτό επισημαίνεται και η υποχρέωση του αναδόχου για την λεπτομερή ενημέρωση 

και αναγκαία εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού της Οικονομικής Δ/νσης του 

ΟΑΣΑ, για την πλήρη κατανόηση των ΠΧΠ προκειμένου να παραληφθεί από την επιτροπή το 

σχετικό παραδοτέο.  

 
2. Τριμηνιαίες αναφορές  
Σε συνέχεια των επιστολών της ΕΕΣΥΠ με θέμα «Ορόσημα, υποχρεώσεις αναφορών και καταληκτικές 

ημερομηνίες έτους 2022»  κατ’ αναλογία με εκτίμηση αποτελεσμάτων έτους 2023 ΑΙ, Β' και Γ' τριμήνου 

(Actual + Forecast) για την παρακολούθηση των ΚΡΙς. Η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να είναι σε 

επίπεδο ανάλυσης κατ' ελάχιστον βάση των κονδυλίων της μηνιαίας πληροφόρησης και με 

αιτιολόγηση των αποκλίσεων άνω του 5% επί του προϋπολογισμού. Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμό εντός 25 ημερών από την λήξη του τριμήνου. 

 
3. Εξαμηνιαία Επισκόπηση Οικονομικών καταστάσεων έτους 2023 
Σε συνέχεια της επιστολής της ΕΕΣΥΠ με θέμα «Ορόσημα, υποχρεώσεις αναφορών και καταληκτικές 
ημερομηνίες έτους …», Εξαμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά με χρήση φόρμας/πακέτου 
αναφορών που θα αποσταλθεί με νεότερη επικοινωνία στον ΟΑΣΑ (τα ποσά θα υπολογίζονται με βάση 
τα ΔΠΧΑ). Οι φόρμες/πακέτα αναφοράς θα πρέπει να έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτούς ελεγκτές 
λογιστές προ της αποστολής τους. 
 
Tα εξαμηνιαία στοιχεία θα πρέπει να συμφωνούν με τα ποσά των εγκεκριμένων και επισκοποιημένων 
εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου ΟΑΣΑ, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται 
η χρήση «εξωλογιστικών εγγραφών ενοποίησης» για την εναρμόνιση των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρμόζονται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ΟΑΣΑ με τις λογιστικές πολιτικές που 
εφαρμόζει ο όμιλος ΕΕΣΥΠ για σκοπούς ενοποίησης ή λόγω τακτοποιήσεων που θα επέτρεπαν την 
επίλυση παρατηρήσεων/εμφάσεων στην έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών του ομίλου ή της 
αναδόχου εταιρείας. Απόσπασμα των πολιτικών της ΕΕΣΥΠ θα δοθεί στον ανάδοχο.  





Η απεικόνιση θα πρέπει να γίνεται με βάση τις λογιστικές αρχές του ομίλου ΕΕΣΥΠ, καθώς αυτές θα 
πρέπει να ακολουθούνται για την προετοιμασία του πακέτου ενοποίησης.  
Επισημαίνεται στην περίπτωση του υπο-ομίλου ΟΑΣΑ, απαιτείται η συμπλήρωση του πακέτου σε 
ενοποιημένο επίπεδο.  
Οι οικονομικές καταστάσεις θα συμπληρώνονται στη γραμμογράφηση ή τη μορφοποίηση της φόρμας/ 
πακέτου αναφορών, ενώ σε ότι αφορά τη δυνατότητα χρήσης των εισαγωγικών γραμμών θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση που θεωρείται ότι οι ήδη υπάρχουσες δεν απεικονίζουν τη 
φύση του κονδυλίου.  
Τα στοιχεία του υποβληθέντος πακέτου θα ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την ορθότητα 
αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων και σε περίπτωση που εντοπίζονται λάθη/ παραλείψεις ή 
απαιτούνται επιπλέον επεξηγήσεις θα λαμβάνεται σχετική ενημέρωση από την ΕΕΣΥΠ. 
 
Παραδοτέα  
Το εξαμηνιαίο πακέτο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης θα πρέπει να αποσταλεί από τον υπεύθυνο 
συμπλήρωσής του σε μορφή (.xls) καθώς και το συμπληρωμένο φύλλο «Προφίλ» υπογεγραμμένο από 
τους υπεύθυνους του οικονομικού τμήματος του ΟΑΣΑ  σε (.pdf) μορφή εντός της προθεσμίας που 
περιγράφεται κατωτέρω. Για τον λόγο αυτό επισημαίνεται η υποχρέωση του αναδόχου για την 
λεπτομερή ενημέρωση και αναγκαία εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού, για την πλήρη 
κατανόηση των ΠΧΠ προκειμένου να παραληφθεί από την επιτροπή το σχετικό παραδοτέο. Τα 
παραδοτέα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης θα αποστέλλονται  από την Δ/νση Οικονομικής 
Διαχείρισης του ΟΑΣΑ με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
reporting@hcap.gr και c.pilitsidis@hcap.gr.  
 
Χρονοδιάγραμμα  
Το εξαμηνιαίο χρηματοοικονομικό πακέτο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τα αρμόδια στελέχη της 
αναδόχου εταιρείας και να αποσταλεί σε τριάντα (30) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
δημοσίευσης εξαμήνων των εισηγμένων εταιρειών (με βάση υφιστάμενες καταληκτικές ημερομηνίες 
των εισηγμένων, η αποστολή του εξαμηνιαίου πακέτου αναφοράς πρέπει να γίνει μέχρι 31.8.2023) 
Οι Εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (με σημειώσεις και έκθεση πεπραγμένων περιόδου), 
προετοιμασμένες βάση των ΔΠΧΑ θα πρέπει να συμπληρωθούν από τα αρμόδια στελέχη της αναδόχου 
εταιρείας και να αποσταλούν στον ΟΑΣΑ σε είκοσι (20) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
δημοσίευσης εξαμήνων για εισηγμένες εταιρείες, εκτός αν προκύψουν καθυστερήσεις υπαιτιότητα 
του αναθέτοντος φορέα. 
 
4.Παροχή πακέτου ενοποίησης κατά ΔΠΧΑ για τη χρήση 2022 - προετοιμασία των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και των Notes.  
Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει το πακέτο ενοποίησης κατά Δ.Π.Χ.Α. για την προετοιμασία των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου ΕΕΣΥΠ για τη χρήση 2022. Tα ετήσια στοιχεία θα 
πρέπει να συμφωνούν με τα ποσά των εγκεκριμένων και ελεγμένων ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων του ομίλου ΟΑΣΑ, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται η χρήση «εξωλογιστικών 
εγγραφών ενοποίησης» για την εναρμόνιση των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ΟΑΣΑ με τις λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζει ο Όμιλος ΕΕΣΥΠ 
για σκοπούς ενοποίησης ή λόγω τακτοποιήσεων που θα επέτρεπαν την επίλυση 
παρατηρήσεων/εμφάσεων στην έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών του ομίλου ή της αναδόχου 
εταιρείας. Απόσπασμα των πολιτικών της ΕΕΣΥΠ θα δοθεί στον ανάδοχο.  
Η απεικόνιση θα πρέπει να γίνεται με βάση  τις λογιστικές αρχές του Ομίλου ΕΕΣΥΠ, καθώς αυτές θα 
πρέπει να ακολουθούνται για την προετοιμασία του πακέτου ενοποίησης.  
Επισημαίνεται στην περίπτωση του υπο-ομίλου ΟΑΣΑ, απαιτείται η συμπλήρωση του πακέτου σε 
ενοποιημένο επίπεδο.  
Οι οικονομικές καταστάσεις θα συμπληρώνονται στη γραμμογράφηση ή τη μορφοποίηση της φόρμας/ 
πακέτου αναφορών, ενώ σε ότι αφορά τη δυνατότητα χρήσης των εισαγωγικών γραμμών θα πρέπει 





να χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση που θεωρείται ότι οι ήδη υπάρχουσες δεν απεικονίζουν τη 
φύση του κονδυλίου.  
Τα στοιχεία του υποβληθέντος πακέτου θα ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την ορθότητα 
αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων και σε περίπτωση που εντοπίζονται λάθη/ παραλείψεις ή 
απαιτούνται επιπλέον επεξηγήσεις θα λαμβάνεται σχετική ενημέρωση από την ΕΕΣΥΠ.  
 
Παραδοτέα  
Το ετήσιο πακέτο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα συνταχθεί σε συνεργασία με τον 
ανάδοχο, θα πρέπει να αποσταλεί από τον υπεύθυνο συμπλήρωσής του σε μορφή (.xls) καθώς και το 
συμπληρωμένο φύλλο «Προφίλ» υπογεγραμμένο από τους υπεύθυνους του οικονομικού τμήματος 
του ΟΑΣΑ σε (.pdf) μορφή εντός της προθεσμίας που περιγράφεται κατωτέρω. Για τον λόγο αυτό 
επισημαίνεται η υποχρέωση του αναδόχου για την λεπτομερή ενημέρωση και αναγκαία εκπαίδευση 
του εμπλεκόμενου προσωπικού , για την πλήρη κατανόηση των ΠΧΠ προκειμένου να παραληφθεί από 
την επιτροπή το σχετικό παραδοτέο. Τα παραδοτέα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης θα 
αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
reporting@hcap.gr.  
Επίσης θα πρέπει ο ανάδοχος να συμπληρώνει και να υποβάλει σε συνεργασία με τα στελέχη της 
οικονομικής Δ/νσης την φορολογική δήλωση του ΟΑΣΑ.  
 
Χρονοδιάγραμμα  
Ετήσια χρηματοοικονομική αναφορά με χρήση φόρμας/πακέτου αναφορών (τα ποσά θα 
υπολογίζονται με βάση τα ΔΠΧΑ).Το ετήσιο πακέτο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τα αρμόδια 
στελέχη της αναδόχου εταιρείας και να αποσταλεί στον ΟΑΣΑ σε τριάντα (30) ημέρες προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας δημοσίευσης ετήσιων εκθέσεων των εισηγμένων εταιρειών (με βάση τις 
υφιστάμενες καταληκτικές ημερομηνίες των εισηγμένων, η αποστολή του ετήσιου πακέτου αναφοράς 
πρέπει να νίνει μέχρι 31.3.2023). Επισημαίνεται ότι η προθεσμία αυτή αφορά τον Όμιλο ΟΑΣΑ, γι’ αυτό 
θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες και τους ελεγκτές της ΟΣΥ και της 
ΣΤΑΣΥ. Σε περίπτωση που προκύψουν λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν τον ανάδοχο να ανταποκριθεί στην 
παραπάνω προθεσμία, θα πρέπει να αιτιολογηθεί η αναμενόμενη καθυστέρηση καθώς ο ΟΑΣΑ 
δεσμεύεται απέναντι στον μέτοχο για ολοκλήρωση των οικονομικών καταστάσεων εμπρόθεσμα. Η 
προθεσμία είναι δεσμευτική εκτός αν προκύψουν καθυστερήσεις υπαιτιότητα του αναθέτοντος 
φορέα. 
Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προετοιμασμένες βάση ΔΠΧΑ θα πρέπει να συμπληρωθούν από 
τα αρμόδια στελέχη του αναδόχου και να αποσταλούν στον ΟΑΣΑ σε είκοσι (20) ημέρες προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας δημοσίευσης έτους για εισηγμένες εταιρείες. 
 
5. Προϋπολογιστικοί ατομικοί και ενοποιημένοι ισολογισμοί κατά ΔΠΧΑ 
Περιλαμβάνεται η απαίτηση από την ΕΕΣΥΠ ή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατάρτιση 
προϋπολογιστικών ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών κατά ΔΠΧΑ, 
κατάσταση αποτελεσμάτων κλπ. για τις ανάγκες του Μεσοπρόθεσμου ή άλλης σχετικής απαίτησης.  
 
Οι παραπάνω υπηρεσίες περιλαμβάνουν την φυσική παρουσία όποτε ζητηθεί από την οικονομική 
διεύθυνση  καθώς και τηλεφωνική ή μέσω e-mail υποστήριξη, όταν υπάρχει ανάγκη σε όλες τις 
εργάσιμες ημέρες.  
 
Τα παραδοτέα και όλοι οι σχετικοί πίνακες υπολογισμών θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι στα στελέχη 
της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και θα πρέπει να υπάρχει και η σχετική ενημέρωση των 
κρίσιμων στελεχών του λογιστηρίου στα παραπάνω αντικείμενα.  

 
 




