ΑΠΟΦΑΣΗ
6 / 1406 / 10.6.2016
της Εκτελεστικής Επιτροπής
___________________________
Θέμα: Έγκριση του από 9.6.2016 Πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του με αριθ.
πρωτ. 1953/1.6.2016 Προκήρυξης 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 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», 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. Την κανονιστική απόφαση 1/491/14.11.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός
Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.)» (ΦΕΚ Β΄/2425/1.12.2008) και ειδικότερα το
άρθρο 26.
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 1/1404/1.6.2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ..
(με ΑΔΑ: 7ΦΒ1ΟΡΡΠ-Ν7Υ και ΑΔΑΜ: 16REQ004505585), περί κήρυξης του Πρόχειρου
Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αριθ. πρωτ. 1767/18.05.2016 Προκήρυξης ως άγονου και έγκριση
διενέργειας 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».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 1953/1.6.2016 Προκήρυξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. (με ΑΔΑ:
Ω9Ν0ΟΡΡΠ-ΤΤΓ και ΑΔΑΜ: 16PROC004505617) Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανάληψη από ελεγκτική εταιρεία ελεγκτικού έργου με
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αντικείμενο την εξέταση απομείωσης υπεραξίας πιστωτικού ιδρύματος στο πλαίσιο κατάρτισης των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών του».
7. Το από 9.6.2016 Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών του έτους 2016,
όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση 13/748/15.1.2016 (με ΑΔΑ: ΨΨ82ΟΡΡΠ-63Ο) του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών
των εταιρειών που συμμετείχαν στο με αριθ. πρωτ. Ε.Κ. προκήρυξης
1953/01.06.2016 επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
8. Το από 10.6.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟ ΦΩΝΑ
Να εγκρίνει το από 9.6.2016 Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του με αριθ. πρωτ.
1953/1.6.2016 (με ΑΔΑ: Ω9Ν0ΟΡΡΠ-ΤΤΓ και ΑΔΑΜ: 16PROC004505617) Προκήρυξης
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». Συγκεκριμένα:
(Α)
Απορρίπτεται η προσφορά της συμμετέχουσας, στον εν λόγω διαγωνισμό, εταιρείας «ECOVIS
HELLAS SA» διότι δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις της με αριθ. πρωτ. 1953/1.6.2016 προκήρυξης ως
υποψήφια ανάδοχος και συγκεκριμένα, στην Υπεύθυνη Δήλωση του Υποδείγματος Α της προκήρυξης, η
ως άνω εταιρεία δήλωσε ότι δεν διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ελέγχους απομείωσης υπεραξίας σε
πιστωτικά ιδρύματα σε αντίθεση με την απαραίτητη προϋπόθεση στο σημείο 2 «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» του Παραρτήματος Α΄ της προκήρυξης «Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει
να είναι ελεγκτική εταιρεία, αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων με
αποδεδειγμένη εμπειρία σε ελέγχους απομείωσης υπεραξίας πιστωτικών ιδρυμάτων …».
(Β)
Εντέλλεται τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών όπως μεριμνήσει για την επιστροφή της
σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς της προαναφερθείσας εταιρείας.
(Γ)
Αποδέχεται την προσφορά της συμμετέχουσας, στον εν λόγω διαγωνισμό, εταιρείας «MAZARS
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» ως τυπικά αποδεκτή ως
προς την πληρότητα και τη νομιμότητα της, σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. πρωτ. 1953/1.6.2016
προκήρυξης, προκειμένου να προχωρήσει η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της προαναφερθείσας εταιρείας.

H Γραμματέας
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Χαράλαμπος Π. Γκότσης
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Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης
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