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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
1 / 1407 / 17.6.2016
της Εκτελεστικής Επιτροπής
___________________________
Θέμα: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του με αριθ. πρωτ. Ε.Κ. προκήρυξης 1953/1.6.2016 (και με
ΑΔΑ: Ω9Ν0ΟΡΡΠ-ΤΤΓ και ΑΔΑΜ: 16PROC004505617) επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανάληψη από ελεγκτική εταιρεία ελεγκτικού έργου με
αντικείμενο την εξέταση απομείωσης υπεραξίας πιστωτικού ιδρύματος στο πλαίσιο κατάρτισης των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών του»

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
1) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α΄/10.7.2007) όπως ισχύει.
2) Τη με αριθμό 8496/Β΄ 3113/13.2.2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ
Β΄/320/23.2.2009) και ειδικότερα την περίπτωση (ιθ) του άρθρου 3 του ως άνω Κανονισμού.
3) Το άρθρο 2 και την περίπτωση (δ) του άρθρου 4 της κανονιστικής απόφασης 1/491/14.11.2008 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.)»
(ΦΕΚ Β΄/2425/1.12.2008) καθώς και τις λοιπές διατάξεις της ως άνω κανονιστικής απόφασης που
αφορούν στην κατακύρωση πρόχειρων διαγωνισμών.
4) Τα στοιχεία (xvi) και (xvii) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 της κανονιστικής απόφασης
7/513/18.6.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική
Επιτροπή, στους Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους
Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β΄/1279/29.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με τη νεότερη απόφαση
14/597/23.9.2011 (ΦΕΚ Β΄/2179/29.9.2011).
5) Την περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/112/13.7.2010) όπως
ισχύει.
6) Το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 περί σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων
Συμβάσεων κ.λπ. (ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011) όπως ισχύει και την περίπτωση 2 της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 της κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Π1/2380/2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων
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θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ
Β΄/3400/20.12.2012).
7) Το ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/160/8.8.2014) και ειδικότερα το άρθρο 157.
8) Την απόφαση 1/1404/1.6.2016 (και με ΑΔΑ: 7ΦΒ1ΟΡΡΠ-Ν7Υ και ΑΔΑΜ: 16REQ004505585) της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία κηρύχθηκε άγονος ο με αριθ.
πρωτ. Ε.Κ. προκήρυξης 1767/18.5.2016 πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός και εγκρίθηκε η
διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κατεπείγουσες διαδικασίες, για
την ανάθεση του έργου «Ανάληψη από ελεγκτική εταιρεία ελεγκτικού έργου με αντικείμενο την εξέταση
απομείωσης υπεραξίας πιστωτικού ιδρύματος στο πλαίσιο κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεών του».
9) Τη με αριθ. πρωτ. Ε.Κ. 1953/1.6.2016 (και με ΑΔΑ: Ω9Ν0ΟΡΡΠ-ΤΤΓ και ΑΔΑΜ:
16PROC004505617) προκήρυξη του ως άνω επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
10) Την απόφαση 6/1406/10.6.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την
οποία εγκρίθηκε το από 9.6.2016 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του ως άνω
επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.
11) Το από 16.6.2016 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών του έτους 2016,
όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση 13/748/15.1.2016 (και με ΑΔΑ: ΨΨ82ΟΡΡΠ-63Ο) του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
12) Το από 16.6.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
13) Το γεγονός ότι η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει:


τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων 0439 «Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές
υπηρεσίες» του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του οικονομικού έτους 2016 για
τον οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση και



τον Κωδικό Είδους (CPV) 79212000-3 «Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟ ΦΩΝΑ
(A) Να εγκρίνει, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της κανονιστικής απόφασης
1/491/14.11.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Προμηθειών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.)», την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του με αριθ. πρωτ. Ε.Κ.
προκήρυξης 1953/1.6.2016 (και με ΑΔΑ: Ω9Ν0ΟΡΡΠ-ΤΤΓ και ΑΔΑΜ: 16PROC004505617)
επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανάληψη από
ελεγκτική εταιρεία ελεγκτικού έργου με αντικείμενο την εξέταση απομείωσης υπεραξίας πιστωτικού
ιδρύματος στο πλαίσιο κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών του», στην εταιρεία:
«MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» (ΑΦΜ:
998279562, Λ. Συγγρού 130, 17671 Αθήνα).
Συγκεκριμένα, η οικονομική προσφορά της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (€ 45.000,00), πλέον Φ.Π.Α. 24% δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 10.800,00), συνόλου
πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 55.800,00).
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Η παρούσα δαπάνη υπόκειται στις εξής κρατήσεις και φόρους:
(i) επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας, ποσοστό κρατήσεων 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4
του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011) όπως ισχύει και
(ii) επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας, παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% για την
παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄/167/23.9.2013).
Οι παραπάνω κρατήσεις και φόροι θα βαρύνουν την εταιρεία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.

(B) Να εξουσιοδοτήσει τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.

H Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

Ο A΄ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Π. Γκότσης

Νικόλαος Π. Τρουλλινός

Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης

3

