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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

ΟΡΚΩΤΩΝ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ   

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

“ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.”  

  

02 Ιουνίου 2022 

  

  

1. Εισαγωγή  

1.1. ∆υνάµει του N. 3986/2011, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η «Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου A.E.» (εφεξής το «ΤΑΙΠΕ∆» ή 

«Ταμείο») είναι ο αρμόδιος φορέας για τη εκτέλεση του προγράµµατος 

αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, προσελκύοντας 

σημαντικές εγχώριες και διεθνείς ροές κεφαλαίου, που θα συνεισφέρουν στην 

επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και θα τροφοδοτήσουν την οικονομική 

ανάπτυξη.  

1.2. Στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού της µετόχου 

(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.) το ΤΑΙΠΕ∆ 

ενδιαφέρεται να λάβει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελέγχου των Οικονομικών του 

Καταστάσεων από εταιρεία (ή κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών, εφεξής ο 

«Σύμβουλος») ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που δραστηριοποιείται στην 

ελληνική αγορά, µε αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπειρία, η οποία θα παράσχει 

τις υπηρεσίες και την υποστήριξή της στο ΤΑΙΠΕ∆ (εφεξής οι «Υπηρεσίες»), 

σύμφωνα µε τα κατωτέρω υπό 2 αναφερόμενα.  

      

2. Αντικείμενο της πρόσκλησης - Υπηρεσίες προς ανάθεση  

 2.1.  Το αντικείμενο των Υπηρεσιών προς ανάθεση απαρτίζεται από τα ακόλουθα:  

• τον Ενδιάμεσο Τακτικό Έλεγχο του εξαμήνου 01/01/2022 - 30/06/2022,  

• τον Ετήσιο Τακτικό Έλεγχο της χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 και τη χορήγηση 

φορολογικού πιστοποιητικού,  

• την επισκόπηση των Τριμήνων Χρήσης 01/01/2022 – 31/03/2022 και 01/06/2022 

– 30/09/2022.    

   

2.2. Το ΤΑΙΠΕ∆ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, 

αναστείλει, τροποποιήσει ή µεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς 

προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει τις διαπραγματεύσεις ή 

συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των 

συµµετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.  

  

2.3. Τόσο οι ενδιαφερόμενοι όσο και τα µέλη της ομάδας έργου δεν επιτρέπεται να 

προσφέρουν στο ΤΑΙΠΕ∆ υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, συµµόρφωσης, καθώς 

και λογιστικών υπηρεσιών.  

  

2.4. Η επιλεγείσα εταιρεία (ή κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών) και τα φυσικά πρόσωπα 

που θα απασχοληθούν στην παροχή των εν θέµατι υπηρεσιών θα οφείλουν να 

τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός τους και το επαγγελματικό 

απόρρητο, ακόμα και µετά το πέρας της συνεργασίας τους µε το Ταµείο.  
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Οι προς ανάθεση υπηρεσίες (διενέργεια και ολοκλήρωση του τακτικού ελέγχου) πρέπει να 

έχουν παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ εντός τριών (3) μηνών από την λήξη της περιόδου που 

ελέγχεται. 

  

3. ∆ιαδικασία Επιλογής & Ανάθεση  

  

 3.1. Η ανάθεση θα γίνει µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου του ΤΑΙΠΕ∆.   

3.2. Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, δηλώσεις και 

πληροφορίες και κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο που αποδεικνύει την ζητούμενη 

επαγγελματική εμπειρία του Ενδιαφερόμενου και των επιμέρους µελών της 

προτεινόμενης ομάδας έργου, µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση: tender@hraf.gr (υπόψη κας Χρυσούλας Ραλλιά), µε την ένδειξη 

«F1/2022» (Σημειώνεται ότι το µέγιστο αποδεκτό µέγεθος κάθε ηλεκτρονικού 

µηνύµατος είναι 8ΜΒ, τα επισυναπτόμενα αρχεία δε θα πρέπει να είναι 

συμπιεσμένα (.zip) και η ονομασία τους δε θα πρέπει να ξεπερνά τους 20 

χαρακτήρες)   

3.3. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος δύναται να υποβληθούν µέχρι και την 14η Ιουνίου 

2022, ώρα 15:00 Ελλάδας. Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος υποβληθείσες µετά το 

πέρας της παραπάνω προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές και δε θα αξιολογούνται. 

Τυχόν διευκρινιστικά ερωτήματα οι Ενδιαφερόμενοι µπορούν να αποστέλλουν στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tender@hraf.gr, υπόψιν κας Χρυσούλας 

Ραλλιά ή τηλεφωνικά στο 210-3274400. Για την ορθή λήψη των δικαιολογητικών 

συνιστάται επιβεβαίωση τηλεφωνικά ή γραπτά ως ανωτέρω, εκ µέρους και µε 

αποκλειστική ευθύνη εκάστου Ενδιαφερόμενου.  

3.4.  Το ΤΑΙΠΕ∆ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενδιαφερόμενο µε την 

υψηλότερη βαθμολογία την βελτίωση της οικονομικής του προσφοράς, πριν από 

την κατακύρωση.   

3.5.  Η κατακύρωση ολοκληρώνεται µε την υπογραφή της επιστολής ανάθεσης που θα 

ακολουθήσει την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου και την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

4. Γενικοί Όροι  

  

4.1. Οι υποβληθείσες Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος των Ενδιαφερομένων και η παρούσα 

Πρόσκληση θα ερμηνεύονται και θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και µόνο, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις επικρατούσες συνθήκες στη αγορά, την πρακτική του 

ΤΑΙΠΕ∆ και την εσωτερική πολιτική του, συµπεριλαµβανοµένων των όρων και 

προϋποθέσεων που είναι συνήθεις στις εκάστοτε συναλλαγές.   

4.2. Το ΤΑΙΠΕ∆, οι διευθυντές, εργαζόμενοι και το κάθε είδους προσωπικό του Ταμείου ή 

οι προστηθέντες αυτού, καθώς και οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕ∆ δεν υπέχουν καμία 

ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης αναφορικά µε οποιοδήποτε σφάλμα, 

παράληψη ή λανθασμένη δήλωση της παρούσας Πρόσκλησης. Κατά του ΤΑΙΠΕ∆ 

και των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω ουδέν πρόσωπο αποκτά, για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση ή άλλη αξίωση 

από την παρούσα Πρόσκληση ή/και από την συµµετοχή του στην διαδικασία που 

περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.  

 

4.3. Το ΤΑΙΠΕ∆ διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει, αναστείλει, 

τροποποιήσει ή αναβάλει την παρούσα διαδικασία, χωρίς καμία προηγούμενη 

προειδοποίηση, καθώς και να λύσει οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις 
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σε οποιοδήποτε στάδιο της κι αν βρίσκεται η διαδικασία, χωρίς οποιαδήποτε 

περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συµµετέχοντα ή / και τρίτου.  

 

4.4.  Κάθε διαφορά που απορρέει από ή σε σχέση µε την παρούσα Πρόσκληση 

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  συµπεριλαµβανοµένων  των Εκδηλώσεων Ενδιαφέ-

ροντος που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, υπάγεται στην αποκλειστική 

δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.  

  

5. Ενημέρωση για την Επεξεργασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα   

  

7.1 Ενημέρωση    

Το ΤΑΙΠΕ∆, µε έδρα στην Αθήνα, στη οδό Καραγιώργη Σερβίας 6, µε Τ.Κ. 105 62, Τηλ.: +30 

210 3274400 και email: info@hraf.gr, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας, 

ενημερώνει κάθε φυσικό πρόσωπο, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό 

του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:   

 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα οποία θα υποβληθούν στο Ταμείο στο πλαίσιο του παρόντος 

∆ιαγωνισµού από φυσικά πρόσωπα.   

 
της Σύβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων του Ταμείου και η εν γένει ασφάλεια και 

προστασία των συναλλαγών, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του Ταμείου. Τα 

δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από το Ταμείο και για την 

ενημέρωση του Υποψηφίου σχετικά µε την αξιολόγηση της υποβληθείσας Προσφοράς.    

 
Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε., δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικές αρχές, 

στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.    

  

7.2 Χρόνος τήρησης    

Τα υπό παρ. Α ανωτέρω δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από 

τη λήξη της Σύβασης µε οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση µη σύναψης σύβασης, τα 

δεδομένα θα τηρούνται από το Ταμείο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Μετά τη λήξη 

των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.    

7.3  Άσκηση δικαιωµάτων   

1. Έκαστος Υποψήφιος έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να ζητήσει τη 

διόρθωση τους, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθεί στην επεξεργασία 

των δεδομένων που τον αφορούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται 

ανωτέρω καθώς και να ζητήσει από το Ταμείο την απευθείας διαβίβασή τους σε άλλον 

υπεύθυνο επεξεργασίας. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Υποψήφιος µπορεί 

να απευθύνεται εγγράφως στο Ταμείο (email: dpo@hraf.gr ).    

2. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων δεν απαλλάσσει τον Υποψήφιο από τις 

υποχρεώσεις που φέρει λόγω της συµµετοχής του στον ∆ιαγωνισµό.     

3. Το Ταμείο έχει δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του 

Υποψηφίου εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή 

υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή δικαιωμάτων τρίτων.    

  

7.4  Υποχρεώσεις του Ταμείου    

Το Ταμείο 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 
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αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από 

οποιονδήποτε και κάθε άλλης µορφή αθέμιτη επεξεργασία.   


