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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πληροφορίες:

Απόστολος Βλάχος

Τηλέφωνο:

210 3377185

Τηλεομοιοτυπία:

210 33 77173

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

a.vlachos@cmc.gov.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου
Ταχ. Κωδ.: 10562

Αθήνα, 29.11.2019
Αρ. Πρωτ.: 4296

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Επιστολή αναζήτησης οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση σε εταιρεία
ορκωτών ελεγκτών λογιστών του τακτικού, κατά το νόμο, ελέγχου των
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Οικονομικής Διαχείρισης και του
Απολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. για τη χρήση που
λήγει στις 31.12.2019.
Κύριοι,
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. (Ε.Κ.) επιθυμεί να προβεί στην ανάθεση, με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της
τιμής, σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών του ελέγχου (CPV: 79210000-9
«Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου») σύμφωνα με τα «Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου» της διαχειριστικής χρήσης 2019 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.,
δηλαδή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ν.Π.Δ.Δ.,
οι οποίες καταρτίζονται
σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, του Απολογισμού ο οποίος καταρτίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού και της Οικονομικής Διαχείρισης
για τη χρήση που λήγει στις 31.12.2019, και έως του ποσού των 7.000,00€ πλέον
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

1

19REQ005940385 2019-11-29

1. Η συμμετοχή στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία γίνεται με ευθύνη του

υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η
συμμετοχή του συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του
υποψηφίου των όρων της παρούσας.
2. Η Ε.Κ. δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την
αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, να
ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτήν χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή
αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.
3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι
της Ε.Κ. αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης στην κοινοπραξία /
ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.
5. Η Ε.Κ. επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους
επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
6. Η Ε.Κ. επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά
υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά
δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Ε.Κ. ανεξάρτητα από το
στάδιο που βρίσκεται ο η διαγωνιστική διαδικασία.
7. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές
που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας επιστολής, ενώ είναι
δυνατό να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες
αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι
παραπάνω που δεν επηρεάζουν την έκταση του έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του,
δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Ε.Κ. ή τις υποχρεώσεις του
υποψηφίου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.
8.Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία
που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας, συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με
το υποβαλλόμενο έγγραφο. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος,
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
9. Η Σύμβαση, που θα καταρτιστεί με τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, που
περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας. Διαπραγμάτευση της Σύμβασης δεν
επιτρέπεται.
10. Ο Υποψήφιος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να κατέχει επαγγελματική
άδεια από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.),
Επιπλέον, να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή παρόμοιας φύσης
ελεγκτικών υπηρεσιών στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και ειδικότερα
να έχει επιτυχώς υλοποιήσει και ολοκληρώσει, τουλάχιστον τρία (3) συναφή
και αντίστοιχα έργα (συμβάσεις παροχής παρόμοιας φύσης ελεγκτικών
υπηρεσιών) κατά τις προηγούμενες δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις 2017 και
2018. Η απόδειξη εμπειρίας θα γίνεται με την υποβολή πιστοποιητικών ή
πρωτοκόλλων παραλαβής, που συντάσσονται από τις αρμόδιες Αρχές του
δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.
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11. Η Ε.Κ., πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα αποστείλει επιστολή ανάθεσης στον
Υποψήφιο Ανάδοχο, με την οποία θα ζητείται να προσκομίσει τα παρακάτω:
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή
Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης τελευταίου τριμήνου
(3μήνου) πριν από την ημερομηνία της επιστολής ανάθεσης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και με
αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της παρ.1 του άρθ.73 του N.4412/2016,
δηλαδή:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
β) Δωροδοκία
γ) Απάτη
δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για τα αδικήματα
της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
Επισημαίνεται ότι:
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι κατά περίπτωση:
α) Ομόρρυθμοι εταίροι και Διαχειριστές ΟΕ & ΕΕ, β) διαχειριστές ΕΠΕ και ΙΚΕ γ)
Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και Μέλη ΔΣ για ΑΕ, και δ) σε κάθε άλλη περίπτωση
νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
β) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, από τα οποία
να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους δύναται να
είναι εγγεγραμμένος.
12. Ο Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης και αφού προσκομίσει τα παραπάνω
δικαιολογητικά, θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με ποσό ίσο
με το 5% της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας επιστολής.
13. Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί μετά την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης
Ελέγχου, της αναλυτικής έκθεσης επί των οικονομικών καταστάσεων, της διαχείρισης και
του απολογισμού, όπως προβλέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τα Λογιστικά
Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία και συνάδουν με τη νομική
μορφή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι
η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και η βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών του,
μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
14. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Ε.Κ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η Ε.Κ. έχει
το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον.
15. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
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προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων.
16. Οι κρατήσεις επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος βαρύνουν τον Ανάδοχο και
ανέρχονται στο νόμιμο ποσοστό. (Σημείωση: ήτοι 0,07 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, πλέον Χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Δημοσίου στις ως
άνω κρατήσεις).
17. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα αναφερόμενα
Ν.4412/2016 και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας & Οικονομικών.
18. Επισημαίνεται ότι η καθαρή αξία (αφαιρούμενης των ως άνω κρατήσεων) των
παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%, βάσει του άρθρου 64
του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄/167/23.9.2013).
19. H πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται
στο όνομα του Αναδόχου, με βάση το τιμολόγιό του.
20. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της Ε.Κ. σε άλλο κτίριο εντός του Λεκανοπεδίου
Αττικής κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του εν λόγω έργου, ο Ανάδοχος θα
εξακολουθήσει να παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες κατά τη σύμβαση.
Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε τεχνική - οικονομική προσφορά,
παρακαλούμε να την αποστείλετε στη παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail), μέχρι την Παρασκευή 06.12.2019 και ώρα 14.00.
Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
παρούσα επιστολή.
Η αποστολή της οικονομικής προσφοράς (στο a.vlachos@cmc.gov.gr) συνεπάγεται
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.
Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σήμερα, …….. …………. 201…, στην Αθήνα, και επί της οδού Κολοκοτρώνη 1 και
Σταδίου, έδρα του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, και μεταξύ αφενός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., με ΑΦΜ:
090280677 και Δ.Ο.Υ.: Δ΄ Αθηνών, που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τ..ν
…………… της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. ……….., και στο εξής θα αναφέρεται στην
παρούσα σύμβαση ως «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία
«……………..»η οποία εδρεύει στην …………, Τ.Κ. ……… ……., ΑΦΜ: …………, Δ.Ο.Υ.:
………., όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον
…………….της εταιρείας ………..., κ. …………., εφεξής καλούμενη η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή ο
«ΕΛΕΓΚΤΗΣ» συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία και ανεπιφύλακτα
αποδεκτά τα ακόλουθα:
Με την παρούσα σύμβαση και σε συνέχεια της υπ. αριθμ. ../…/….. (ΑΔΑ: …… και ΑΔΑΜ:
…….) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. για
την ανάθεση του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης, δηλαδή των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων, οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, του Απολογισμού, ο οποίος καταρτίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού και της Οικονομικής Διαχείρισης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ, που λήγει (ή έληξε) την 31η.12.2019 σε εταιρία
Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών η ΕΠΙΤΡΟΠΗ αναθέτει και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει τον
έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2019 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τους παρακάτω
όρους και συμφωνίες:
Άρθρο 1ο
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ αναθέτει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2019 και η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τον εν λόγω έλεγχο εντός τριών (3) μηνών από
την παράδοση σε αυτήν των οικονομικών καταστάσεων της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ έναντι αμοιβής
……….. ευρώ (€ ….), πλέον Φ.Π.Α. 24% ….. ευρώ (€ ….), ήτοι συνολικής αμοιβής
…………ευρώ (€ …….). Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνονται και όλα τα άμεσα
έξοδα του ελέγχου. Η καταβολή της ως άνω αμοιβής θα γίνει εφάπαξ μετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου της ως άνω διαχειριστικής χρήσης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του δημοσίου, ο δε ΦΠΑ
βαρύνει την ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται με την παράδοση της έκθεσης
ελέγχου. Οι κρατήσεις επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και ανέρχονται στο νόμιμο ποσοστό. (Σημείωση: ήτοι 0,07 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, πλέον Χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Δημοσίου στις ως
άνω κρατήσεις).
Επισημαίνεται ότι η καθαρή αξία (αφαιρούμενης των ως άνω κρατήσεων) των
παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%, βάσει του άρθρου 64
του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄/167/23.9.2013).

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

5

19REQ005940385 2019-11-29

Άρθρο 2ο
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διενεργήσει τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2019 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
και θα παραδώσει έκθεση ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τα
Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία και συνάδουν με
τη νομική μορφή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., με σκοπό τη διακρίβωση του
κατά πόσο οι Οικονομικές Καταστάσεις, ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια: (α) την οικονομική θέση της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και (β) τα αποτελέσματα των εργασιών της για την χρήση 2019, σύμφωνα
με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Εταιρική Νομοθεσία,
το Π.Δ. 205/98 περί εφαρμογής του Δημοσίου Λογιστικού και τα Ελληνικά Ελεγκτικά
Πρότυπα.
Άρθρο 3ο
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα θέσει στη διάθεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όλα τα στοιχεία και πληροφορίες
που είναι αναγκαία προκειμένου αυτή να φέρει εις πέρας τον ως άνω έλεγχο στην έδρα
της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, υπό τον όρο της πλήρους εμπιστευτικότητας των στοιχείων.
Άρθρο 4ο
Αν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διακόψει το έργο πριν την οριστική παραλαβή του, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
δικαιούται να κηρύξει έκπτωτη την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να προβεί σε απευθείας ανάθεση (με
ελεύθερη τιμή) των σχετικών υπηρεσιών σε τρίτο και να αξιώσει από τον έκπτωτη
ΕΤΑΙΡΕΙΑ την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής, παράλληλα με την αξίωση για
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτής, καθώς και την αποκατάσταση
κάθε άλλης ζημίας, που τυχόν ήθελε επέλθει σε αυτήν.
Άρθρο 5ο
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται :
1. Nα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς
φορείς και σε κάθε τρίτο.
2. Να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των
νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική), ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου και των
όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, ασφαλιστική κάλυψη κλπ.
3. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγελθεί η
παρούσα σύμβαση.
4. H ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, αλλά εκτείνεται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,
σε περίπτωση που η εκτέλεση των υπηρεσιών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της
παρούσας.
5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα δικαιούται καμιά αμοιβή από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ για επιπρόσθετες
υπηρεσίες που παρασχεθήκαν, που τυχόν μπορεί να επικαλεστεί, και πέραν του ποσού
της σύμβασης.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

6

19REQ005940385 2019-11-29
6. Καθ’ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά την ολοκλήρωσή
της η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του, χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Επιπροσθέτως, η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται από τις διατάξεις για το απόρρητο και την ασφάλεια επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ)/2016/679 (Γενικός Κανονισμός για
την Προστασία Δεδομένων).
7. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σε άλλο κτίριο εντός του
Λεκανοπεδίου Αττικής κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου της παρούσας
σύμβασης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα εξακολουθήσει να παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες κατά
τη σύμβαση.
Άρθρο 6ο
Οι όροι της σύμβασης δεν δύνανται να τροποποιηθούν, παρά μόνο εάν και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως για αυτό και μέσα στο πλαίσιο της
σύμβασης.
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων, σχετικά με την
σύμβαση, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Το παρόν συντάχτηκε σε τρία (3) όμοια αντίγραφα και αφού αναγνώστηκε,
επιβεβαιώθηκε με τις υπογραφές αμφοτέρων των μερών. Δύο (2) πρωτότυπα
υπογεγραμμένα αντίγραφα έλαβε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ένα (1) η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ………………………………………………
Κατάστημα ………………………………………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax) …………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..…………….
Ευρώ………….....…..…………………………..………………….
Προς την
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου
105 62 Αθήνα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………………. ΕΥΡΩ
…………
-

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………… (και ολογράφως)
……………………………………………………., στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή
μας, υπέρ της εταιρείας ……………………………………….. (ΑΦΜ:…………………………… και
Δ.Ο.Υ.:……………….) Δ\νση……………………………………………………… για την καλή εκτέλεση
από αυτήν των όρων της σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας, για την ανάθεση σε
εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών του τακτικού, κατά το νόμο, ελέγχου των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων, της Οικονομικής Διαχείρισης και του Απολογισμού της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. για τη χρήση που λήγει στις 31.12.2019 και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………………………………. ΕΥΡΩ
αυτής.

-

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά
ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.

-
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