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Αρ. Πρωτ. 1200-2022-11-1116 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΔΙΑΓ. Νο 955 (161378) 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» προέβη στην δημοσίευση του Ηλεκτρονικού Διεθνούς 
Ανοικτού Διαγωνισμού Νο 955 (161378), για την Επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή 
υπηρεσιών «Ελέγχου και εκκαθάρισης μισθοδοσίας της ΕΑΒ Α.Ε, για οκτώ (8) μήνες, συνολικού 
προϋπολογισμού 240.000€ πλέον ΦΠΑ, (C.P.V.: 79200000)», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20-06-2022. 

Ο ανωτέρω Διαγωνισμός απεστάλη για δημοσίευση την 12-05-2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2022/S 095-262726) και εν συνεχεία στο ΚΗΜΔΗΣ (22PROC010572886), στο 
ΕΣΗΔΗΣ (161378), στην Διαύγεια (9ΩΓΚ469Η1Γ-0ΙΥ) και στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ.  

Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα πέντε (5) προσφορές και συγκεκριμένα από τους οικονομικούς φορείς: 

Α.«Athens Financial Services ΙΚΕ» 

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

Γ.«REVIVAL CONSULTING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΗΣ, 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ» 

Δ.«ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» 

Ε.«ΣΩΤΗΡIOΣ ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

Την 04-07-2022 η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεκλήθη και προχώρησε στην ηλεκτρονική Αποσφράγιση των 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφορά» και των (υπό)φακέλων 
«Οικονομικών Προσφορών». Την 12-07-2022 η Επιτροπή αξιολόγησης αιτήθηκε την προσκόμιση 
διευκρινιστικών εγγράφων επί του υποβληθέντος φακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής 
Προσφοράς» του οικονομικού φορέα «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».  

Tην 13-07-2022 απεστάλη ηλεκτρονικά η υπ’ αρίθμ 1200-2022-07-704 «Πρόσκληση υποβολής 
διευκρινίσεων επί του φακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» προς τον 
οικονομικό φορέα «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Ο οικονομικός φορέας ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας αυτές 
εμπρόθεσμα την 15-07-2022. 

Την 30-08-2022 η Επιτροπή υπέβαλλε το υπ’ αρίθμ. 5000-2022-08-364 Πρακτικό αξιολόγησης των 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» στο οποίο κατέγραψε τα κατωτέρω 
αποτελέσματα : 
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«Α. Για τον οικονομικό φορέα «GRANT THORΝTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» : 

Ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» πληροί τους όρους, τα 
άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 

Β. Για τους οικονομικούς φορείς «Athens Financial Services ΙΚΕ», «REVIVAL CONSULTING SERVICES 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» : 

Οι  υποβληθέντες φάκελοι των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» δεν πληρούν  τους 
όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης για τους κατωτέρω λόγους: 

1. «Athens Financial Services ΙΚΕ» -  Δεν υπέβαλε : εγγυητική συμμετοχής, Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

2. «REVIVAL CONSULTING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» - Η Ομάδα Έργου δεν πληροί τους όρους της 
διακήρυξης (άρθρο 2.2.6- Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) – Μη επαρκής ομάδα έργου ως προς το 
ζητούμενο πλήθος ατόμων.  

3. «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» - Η Ομάδα Έργου δεν πληροί τους όρους της 
διακήρυξης (άρθρο 2.2.6- Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) – Δεν υπάρχει σύμφωνα με την 
διακήρυξη η προβλεπόμενη εμπειρία από τα στελέχη της Ομάδας Έργου.  

Eιδικότερα: 

α) για το στέλεχος βαθμίδας Manager του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, κο Π.Σ. , δεν προκύπτει 
η απαιτούμενη εμπειρία 15 ετών στο αντικείμενο του όρου 2.2.6 -2.(δ) της διακήρυξης,  

β) για το στέλεχος βαθμίδας Supervisor του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, κα Ε.-Α.Μ., δεν 
προκύπτει η απαιτούμενη εμπειρία άνω των 5 ετών στο αντικείμενο του όρου 2.2.6-2.(α) της 
διακήρυξης,  

γ) για τo στέλεχος βαθμίδας Senior του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, κα Ε.Π., δεν προκύπτει η 
απαιτούμενη εμπειρία άνω των 3 ετών στο αντικείμενο του όρου 2.2.6- 2.(β) της διακήρυξης, 

δ) για τo στέλεχος βαθμίδας Supervisor της Διαχείρισης Μισθοδοσίας, κο Α.Γ., δεν προκύπτει η 
απαιτούμενη εμπειρία άνω των 5 ετών στο αντικείμενο του όρου 2.2.6- 1.(α) της διακήρυξης, 

ε) για τo στέλεχος βαθμίδας Senior της Διαχείρισης Μισθοδοσίας, κα Χ.Π., δεν προκύπτει η 
απαιτούμενη εμπειρία άνω των 3 ετών στο αντικείμενο του όρου 2.2.6- 1.(β) της διακήρυξης, 

4. «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» - Η Ομάδα Έργου δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης 
(άρθρο 2.2.6- Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). – Δεν υπάρχει σύμφωνα με την διακήρυξη η 
προβλεπόμενη εμπειρία από τα στελέχη της Ομάδας Έργου.  

Eιδικότερα: 

α) για τo στέλεχος βαθμίδας Supervisor της Διαχείρισης Μισθοδοσίας, κα Α.Μ., δεν προκύπτει η 
απαιτούμενη εμπειρία άνω των 5 ετών στο αντικείμενο του όρου 2.2.6- 1.(α) της διακήρυξης, 

β) για το στέλεχος βαθμίδας Manager του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, κα Μ.Γ., δεν προκύπτει 
η απαιτούμενη εμπειρία 15 ετών στο αντικείμενο του όρου 2.2.6 -2.(δ) της διακήρυξης,  

γ) για το στέλεχος βαθμίδας Supervisor του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, κο Τ.Π., δεν προκύπτει 
η απαιτούμενη εμπειρία άνω των 5 ετών στο αντικείμενο του όρου 2.2.6-2.(α) της διακήρυξης, 

δ) για το στέλεχος βαθμίδας Senior του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, κα Γ.Ο., δεν προκύπτει η 
απαιτούμενη εμπειρία άνω των 3 ετών στο αντικείμενο του όρου 2.2.6-2.(β) της διακήρυξης.» 
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Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε:  

«Α. Για τον οικονομικό φορέα «GRANT THORNTON AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.Α.Ε.»: 

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 «Athens Financial Services ΙΚΕ»: 

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. 

Γ. Για τον οικονομικό φορέα «REVIVAL CONSULTING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»: 

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. 

Δ. Για τον οικονομικό φορέα «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»: 

 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. 

Ε. Για τον οικονομικό φορέα «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»: 

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. 5000-2022-08-0365/30-08-2022 Πρακτικό αξιολόγησης 
των (υπό)φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» στο οποίο κατέγραψε τα κατωτέρω αποτελέσματα : 

«Ο οικονομικός φορέας  «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» υπέβαλε οικονομική προσφορά αντί του μηνιαίου προσφερόμενου 
τιμήματος ποσού 25.000,00€ χωρίς ΦΠΑ., και συνολικού προσφερόμενου τιμήματος ποσού 200.000,00€, 
χωρίς ΦΠΑ, για χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών. 

Η εν λόγω προσφορά βρίσκεται εντός του τεθέντος συνολικού προϋπολογισμού ποσού 240.000,00€ 
πλέον ΦΠΑ, για χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών. 

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 τεθέντος μηνιαίου προϋπολογισμού 
ποσού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ και του συνολικού προϋπολογισμού ποσού 240.000,00€ πλέον ΦΠΑ, για 
χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών.» 

 

Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε:  

«την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα «GRANT THORNTON AΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως «Προσωρινού Αναδόχου», για την παροχή 
υπηρεσιών «Ελέγχου και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της ΕΑΒ Α.Ε, (CPV:79200000) για χρονική περίοδο 
οκτώ (8) μηνών», έναντι μηνιαίου προσφερόμενου τιμήματος ποσού 25.000,00€, χωρίς ΦΠΑ και 
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συνολικού προσφερόμενου τιμήματος ποσού 200.000,00€ χωρίς ΦΠΑ επί τεθέντος συνολικού 
προϋπολογισμού ποσού 240.000,00€ πλέον ΦΠΑ.» 

Την 05-09-2022 ακολούθησε η ηλεκτρονική αποστολή της υπ’ αρίθμ. 1200-2022-09-859 «Πρόσκλησης 
υποβολής Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» προς τον προσωρινό  Ανάδοχο. Ο προσωρινός  
Ανάδοχος ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας αυτά εμπρόθεσμα, διαδοχικά την 14-09-2022 και την 15-09-
2022. 

Την 26-09-2022 η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνεκλήθη και προχώρησε στην έναρξη της 
αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου των «Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου». Την 04-10-
2022 η Επιτροπή αξιολόγησης αιτήθηκε την προσκόμιση διευκρινιστικών εγγράφων επί του 
υποβληθέντος φακέλου.  

Tην 04-10-2022 απεστάλη ηλεκτρονικά η υπ’ αρίθμ 1230-2022-10-162 «Πρόσκληση υποβολής 
διευκρινίσεων επί του φακέλου Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» προς τον προσωρινό 
Ανάδοχο. Ο προσωρινός Ανάδοχος ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας αυτές εμπρόθεσμα, διαδοχικά την 
06-10-2022, την 20-10-2022 και την 01-11-2022. 

Την 02-11-2022 υπεβλήθη το υπ’ αρίθμ.5000-2022-11-486 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 «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για την παροχή υπηρεσιών «Ελέγχου και 
Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της ΕΑΒ Α.Ε ,  (CPV:79200000)», για χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών», 
έναντι μηνιαίου προσφερόμενου τιμήματος ποσού 25.000,00€, χωρίς ΦΠΑ και συνολικού 
προσφερόμενου τιμήματος ποσού 200.000,00€ χωρίς ΦΠΑ επί τεθέντος συνολικού προϋπολογισμού 
ποσού 240.000,00€ πλέον ΦΠΑ». 

 

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

 

την κατακύρωση του διαγωνισμού θέματος στον οικονομικό φορέα «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για την παροχή υπηρεσιών 
«Ελέγχου και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της ΕΑΒ Α.Ε, για χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών,  
(CPV:79200000)», έναντι μηνιαίου προσφερόμενου τιμήματος ποσού 25.000,00€, χωρίς ΦΠΑ και 
συνολικού προσφερόμενου τιμήματος ποσού 200.000,00€ χωρίς ΦΠΑ επί τεθέντος συνολικού 
προϋπολογισμού ποσού 240.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 

 
 

Τανάγρα, 21-11-2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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