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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006
ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν.4169/61 (ΦΕΚ 81/Α/18-5-61) περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 14 και
15).
1.2. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων.
1.3. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις (άρθρα 79 έως 85).
1.4. Του Ν.2238/94, άρθρο 35 (ΦΕΚ 151/Α/94), σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
1.5. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
2. Την αρ. 358/2011 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης 358 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
3. Την αρ. 1328/16/26-5-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση του ελέγχου
οικονομικής διαχείρισης του ΟΓΑ έτους 2006 από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
Η προϋπολογισμένη δαπάνη για την ανωτέρω ανάθεση ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι
χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (36.300 €) πλέον ΦΠΑ.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες στο Τμήμα Επιμελητείας και Δαπανών, Πατησίων 30,
10170, 5ος όροφος, γραφείο 507 έως την Τρίτη, 12-7-2011, και ώρα 09.00 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή Πρόχειρων Διαγωνισμών του ΟΓΑ, την
Τρίτη, 12-7-2011 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του ΟΓΑ (οδός Αβέρωφ 7, 4ος όροφος, γραφείο
407).
-ΕΔΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Δ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι ο έλεγχος οικονομικής διαχείρισης του ΟΓΑ έτους 2006 από
εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, η οποία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο ειδικό
Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και να τηρεί τον Κανονισμό
Επαγγελματικής Δεοντολογίας των μελών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Το πόρισμα του ελέγχου.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το έργο θα υλοποιηθεί από προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος, το οποίο θα απασχοληθεί
στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Υποκαταστήματα του ΟΓΑ.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το έργο θα ολοκληρωθεί σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης.
Η διάρκεια του ελέγχου σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2095/8-6-2011 έγγραφο του Εποπτικού
Συμβουλίου του ΣΟΕΛ καθορίζεται σε 825 ελεγκτικές ώρες.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ¼ αυτού με
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΟΓΑ για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. (Άρθρο
26 του Π.Δ.118/2007). Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης θα κινείται η
διαδικασία κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι
εγγεγραμμένα στο ειδικό Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει μια ομάδα Ορκωτών Λογιστών,
η οποία θα βρίσκεται στα γραφεία του ΟΓΑ, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά το
χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου και μέχρι την ολοκλήρωση του.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για
ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη
λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Οι προσφέροντες δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος του ζητουμένου έργου.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η αξιολόγηση και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 118/07.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
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-

•
•
•
•
•

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, καθαρογραμμένες και μονογραμμένες κατά
φύλλο από το διαγωνιζόμενο.
- Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο
φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που
θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο
του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι
υποχρεωτική.
- Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των συμμετεχόντων πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι
ενδείξεις:
η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
ο αριθμός της προκήρυξης
η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
-

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει:
α) φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα
περιλαμβάνει:
• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού του έργου με
ΦΠΑ.
• ΦΕΚ σύστασης και Καταστατικό της εταιρείας, αν ο προσφέρων είναι νομικό
πρόσωπο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής, στην οποία:
i) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού,
ii) θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής προσφοράς οι προσφέροντες είναι
ενήμεροι όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
• Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η εγγραφή των Ελεγκτικών εταιρειών στο
Ειδικό Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
•
Οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η τήρηση του Κανονισμού
Επαγγελματικής Δεοντολογίας των μελών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Υπεύθυνη
Δήλωση κλπ).

•
•
•

β) φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει:
Συνοπτική παρουσίαση του προσφέροντος.
Συνοπτική παρουσίαση υλοποίησης του έργου.
Βιογραφικά της ομάδας έργου

γ) φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει την
οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται:
η προσφερόμενη τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ
το ποσοστό ΦΠΑ που επιβαρύνει την τιμή
η συνολική τιμή και
ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι κρατήσεις 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., καθώς και του αναλογούντος επ΄ αυτών χαρτόσημου
βαρύνουν τον ανάδοχο.
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ με την περάτωση του έργου, την
έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, τη βεβαίωση του αρμόδιου Κλάδου, την
παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΟΓΑ και τη θεώρηση του
σχετικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από την υφιστάμενη νομοθεσία φόρος.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής
Προσφοράς και μονογράφεται η Πρωτότυπη κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής
Προχείρων Διαγωνισμών.
γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή των
δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφηθεί από
όλα τα μέλη της Επιτροπής κατά φύλλο.
δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
ε) Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπ΄ όψιν για τη σύγκριση των
προσφορών.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΣΥΜΒΑΣΗ- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η ανάθεση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να υπογράψει σχετική
σύμβαση, προσκομίζοντας:
α) Εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία θα καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07
και
β) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς
τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιαστεί για να υπογράψει τη
σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ.
118/07.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη του Τμήματος Λογιστηρίου του ΟΓΑ, στις
οδηγίες του οποίου οφείλει να συμμορφώνεται ο ανάδοχος.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
Η παραλαβή του έργου θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβών του ΟΓΑ που θα συγκροτηθεί από
τον ΟΓΑ ειδικά για το σκοπό αυτό.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για όσα θέματα δεν υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στους όρους της διακήρυξης ισχύουν οι
διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο παρέχονται από το αρμόδιο Τμήμα Δ1
Λογιστηρίου του ΟΓΑ, Πατησίων 30, 10170, 5ος όροφος, γραφείο 514, κ. Ευθ. Κωνσταντίνου
τηλ 213-1519-237.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………………………………..
Κατάστημα ……………………………………………………………………………………….
(Δ/νση οδός- αριθμός ΤΚ fax)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………
……………………………….
ΕΥΡΩ ………………………..………………………
Προς
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ3΄ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30
Τ.Κ. 101 70 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
………………………………

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡ…………………………

ΕΥΡΩ

΄Εχουμε 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)………………………………………………..
υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………………………….…. Δ/νση
…………………………………………………………… για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο
διαγωνισμό της …………-2011 για την ανάθεση του ελέγχου οικονομικής διαχείρισης του ΟΓΑ
έτους 2006, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. ../2011 διακήρυξή σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί 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 σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………… -2011.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον
κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη).
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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………………………………..
Κατάστημα ……………………………………………………………………………………….
(Δ/νση οδός- αριθμός ΤΚ fax)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………………
………………………….
ΕΥΡΩ ……………………………………………………
Προς
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30
Τ.Κ. 101 70 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ …………………………..
……………………….

ΕΥΡΩ

΄Εχουμε 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)……………………………, που
καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή
μας, υπέρ της εταιρείας ………………………………………………………………………
Δ/νση…………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων
της σύμβασης για την ανάθεση του ελέγχου οικονομικής διαχείρισης του ΟΓΑ έτους 2006 (αρ.
διακ/ξης .../2011) προς κάλυψη αναγκών του ΟΓΑ.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί 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 σε πάγιο 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 καμία 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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