
ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 31/10/2011, οι συμβαλλόμενοι :

α) Αφενός το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο που εδρεύει στον Πειραιά, στην οδό 
Εθνικής Αντιστάσεως 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Χρήστο Φωτίου, 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και 
β) Αφετέρου η Τράπεζα της Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό 
Ελευθερίου Βενιζέλου 21,  και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα σύμβαση από 
το Διευθυντή του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Ι.Ε.Τ.Α.) 
κ. Τιμολέοντα Καρακούση, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, με το έγγραφο του 91239-3/10/2011, αναθέτει 
στην Τράπεζα της Ελλάδος (Ι.Ε.Τ.Α.), την εκτύπωση τριών χιλίαδων (3.000) 
Πιστοποιητικών Επικύρωσης  Α.Ν.Ι. Αλλοδαπών Ναυτικών.

2. Το Ι.Ε.Τ.Α. αποδέχεται με την παρούσα σύμβαση την παρακάτω ανάθεση.
3. Χαρτί  

Τα έντυπα πιστοποιητικά θα τυπωθούν σε υδατογραφημένο χάρτη 
ιδοκτησίας Ν.Α.Τ., που έχει απομείνει από προηγούμενη προμήθεια χάρτου 
που ανατέθηκε από το Ν.Α.Τ., στην Τράπεζα της Ελλάδος και παραμένει για 
φύλαξη στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.Τ.Α., για μελλοντικές παραγγελίες 
εκτύπωσης εντύπων.

4. Εκτύπωση  
Η εκτύπωση θα γίνει με τη μέθοδο OFFSET και η αρίθμηση με φθορίζον 
μελάνι. Οι διαστάσεις των πιστοποιητικών θα είναι Α4.

5. Παράδοση-Παραλαβή  
Η παράδοση των εν λόγω πιστοποιητικών, θα γίνει στις εγκαταστάσεις του 
Ι.Ε.Τ.Α., σε τριμελή επιτροπή που θα ορισθεί από το ΝΑΤ, η οποία  και 
αναλαμβάνει την υποχρέωση παραλαβής των ανωτέρω, σε σαράντα πέντε 
(45) ημέρες μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

6. Τιμή  
Η δαπάνη για την εκτύπωση των τριών χιλίαδων (3.000) πιστοποιητικών 
ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 4.500,00 πλέον Φ.Π.Α. Το συνσυνολικό 
ποσό, θα καταβληθεί από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο στο Ι.Ε.Τ.Α. χωρίς 
κρατήσεις, επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 73 του 
καταστατικού της, που κυρώθηκε με το Ν. 4502/1930 ( ΦΕΚ. Α.100),



απαλλάσεται πάσης αμέσου ή εμμέσου φορολογικής επιβάρυνσης 
επιβαλλόμενης υπό μορφή δημοσίου φόρου ή δασμού, τέλους ή άλλης 
οποιασδήποτε αναγκαστικής εισφοράς κλπ.

            Σε επιβεβαίωση της συμφωνίας, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση έργου
           σε δύο πρωτότυπα  και υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

            Για την Τράπεζα της Ελλάδος                    Για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο

              

                  Τιμολέων Καρακούσης                                      Χρήστος  Φωτίου
                   Διευθυντής  Ι.Ε.Τ.Α.                                       Πρόεδρος  Δ.Σ. ΝΑΤ


