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Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο  
 

Μεταξύ αφενός του κ. Ευαγγέλου Παρασκευά-Γκίζη – Αντιπροέδρου & νομίμου εκπροσώπου 

του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου), με ΑΦΜ 090003084 

ΔΟΥ Τήνου  ο οποίος εφεξής θα αποκαλείται και πρώτος συμβαλλόμενος κι αφετέρου της κ. Άννας- 

Μαρή Δημακοπούλου – Προέδρου του Δ.Σ. και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας Gold Trade 

Χρυσός και Εμπόριο Αιγαίου Α.Ε 800470583 Β΄ΔΟΥ Ηρακλείου Κρήτης Τ. Τζουλάκη 14 ΒΙΠΕ 

Ηρακλείου, ο οποίος εφεξής θα αποκαλείται και δεύτερος συμβαλλόμενος συμφωνήθηκαν κι έγιναν 

αποδεκτά τα εξής:  

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους έχοντας υπόψη: α) τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 

2013 του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση για έξοδα αναχύτευσης τηχθέντων 

τιμαλφών  αλλά και είσπραξη εσόδων από εκποίηση χρυσού β) αποφάσεις της Διοικ. Επιτροπής του 

Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου από τις 3, 19 & 20/2013 Συνεδριάσεις της, 

σχετικές με την αναχύτευση ράβδων κραμάτων χρυσού από τηχθέντα τιμαλφή γ) την σχετική με το 

θέμα αλληλογραφία με την Τράπεζα Ελλάδος από την οποία προκύπτει αδυναμία αγοράς από μέρους 

της των ράβδων κραμάτων χρυσού από τηχθέντα τιμαλφή, δ) την Υπουργική Απόφαση 

2/59649/0026/2001 περί αναπροσαρμογής χρηματικού ποσού άρθ. 80 του Ν. 2362/1995  ε) την υπ’ 

αριθμ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291 Β΄) και στ)την 

υπ΄αρίθμ. πρωτ. ΙΙΕ 1836/2013 από 8/7/2013 προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου, 

α ν α θ έ τ ε ι  

στο δεύτερο συμβαλλόμενο το έργο της αναχύτευσης ράβδων κράματος χρυσού από τηχθέντα 

τιμαλφή  για διαχωρισμό του καθαρού χρυσού και αργύρου  που περιέχουν και την  μεταχυτευσή 

τους  σε  πιστοποιημένες ράβδους  διεθνών προδιαγραφών με σκοπό την πώλησή τους, υπό τους 

παρακάτω όρους οι οποίοι και  συμφωνούνται από κοινού: 

1.  Για την ανωτέρω διαδικασία θα καταβληθεί στον δεύτερο συμβαλλόμενο το ποσό των 180 

ευρώ ανά κιλό παραδοτέας προς αναχύτευση ποσότητας κράματος, συνολικά χωρίς άλλες 

επιβαρύνσεις.  

2. Η  αναχύτευση και πιστοποίηση των ράβδων  θα πραγματοποιηθεί σε  πιστοποιημένη 

εταιρεία του εξωτερικού. 

3. Η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί για τις επτά πρώτες  κατά σειρά αρίθμησης 

ράβδους κράματος οι οποίες  έχουν καταχωρηθεί  με τα γραμμάτια  239-245/2007 στο 

επίσημο καθολικό βιβλίο τιμαλφών του Λογιστηρίου Π.Ι.Ι.Ε.Τ 

4. Οι κατά τα ανωτέρω επτά  ράβδοι έχουν συνολικό βάρος σύμφωνα με τα στοιχεία του 

λογιστηρίου 102 κιλά και 228,7 γραμμάρια, πριν την λήψη των δειγμάτων χημικής ανάλυσης 

και το τελικό βάρος για την παρούσα συμφωνία θα διαπιστωθεί με ζύγιση ανά ράβδο κατά 

την διαδικασία παράδοσης. 

5. Για την παράδοση των ράβδων θα συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής το 

οποίο θα υπογράφεται από τους δύο συμβαλλόμενους και θα αναγράφει υποχρεωτικά, τα 

στοιχεία της ράβδου, τους αποδεκτούς δια του παρόντος βαθμούς καθαρού χρυσού και 
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αργύρου που περιέχει όπως και επακριβώς το αναμενόμενο προς επιστροφή βάρος καθαρού 

χρυσού και αργύρου που προκύπτει με βάση τα προηγούμενα στοιχεία. 

6. Η παράδοση των ράβδων θα πραγματοποιηθεί  σε τέσσερεις φάσεις ως εξής:  παράδοση  μίας  

ράβδου την πρώτη φορά και δύο ράβδων  κάθε φορά για τις επόμενες τρείς παραδόσεις. 

7. Η πρώτη παράδοση θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την υπογραφή 

του παρόντος συμφωνητικού και κάθε επόμενη παράδοση θα πραγματοποιείται εντός 10 

ημερών το αργότερο από την προηγούμενη ,με υποχρέωση του δεύτερου συμβαλλόμενου να 

έχει επιστρέψει στο Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου τον πιστοποιημένο χρυσό και άργυρο της προηγούμενης 

παράδοσης. 

8. Η αναμενόμενη ποσότητα καθαρού χρυσού και αργύρου προκαθορίζεται δια του παρόντος 

συμφωνητικού, ως ποσοστό επί του πραγματικού  βάρους κάθε ράβδου  με βάση 

πιστοποιημένη χημική ανάλυση που γίνεται από κοινού αποδεκτή  και έχει ως εξής : 

Για την ράβδο Νο1 : Βαθμοί καθαρού χρυσού 523 ‰ – Βαθμοί καθαρού αργύρου 17% 

Για την ράβδο Νο2 : Βαθμοί καθαρού χρυσού 506 ‰ – Βαθμοί καθαρού αργύρου 17% 

Για την ράβδο Νο3 : Βαθμοί καθαρού χρυσού 498 ‰ – Βαθμοί καθαρού αργύρου 17% 

Για την ράβδο Νο4 : Βαθμοί καθαρού χρυσού 488 ‰ – Βαθμοί καθαρού αργύρου 17% 

Για την ράβδο Νο5 : Βαθμοί καθαρού χρυσού 527 ‰ – Βαθμοί καθαρού αργύρου 15% 

Για την ράβδο Νο6 : Βαθμοί καθαρού χρυσού 521 ‰ – Βαθμοί καθαρού αργύρου 15% 

Για την ράβδο Νο7 : Βαθμοί καθαρού χρυσού 513 ‰ – Βαθμοί καθαρού αργύρου 17% 

9. Από την παραλαβή των ράβδων  από τις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος 

στην Τήνο  και μέχρι την επιστροφή των πιστοποιημένων ποσοτήτων, την ευθύνη και το 

κόστος για την μεταφορά και ασφάλιση του χρυσού αναλαμβάνει αποκλειστικά ο δεύτερος 

συμβαλλόμενος. 

10. Ως εγγύηση για την παραλαβή των ράβδων και την επιστροφή των προκαθορισμένων 

ποσοτήτων πιστοποιημένου χρυσού και αργύρου, ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα καταβάλει 

πριν την παραλαβή σε μετρητά στον υπ΄αρίθμ. GR74 0110 4760 0000 4765 0700 900 

λογαριασμό του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το αντίτιμο της αξίας του 

αναμενόμενου καθαρού χρυσού με βάση την τιμή  χρυσού της ημέρας εκείνης στο δελτίο 

τιμών της Τραπέζης Ελλάδος . 

11. Σε περίπτωση  που για τον οποιοδήποτε λόγο ο δεύτερος συμβαλλόμενος αθετήσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις για την επιστροφή του πιστοποιημένου χρυσού και αργύρου το 

ανωτέρω ποσό της εγγυήσεως καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Πανελληνίου Ιερού 

Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου. 

12. Μετά την επιστροφή  και παραλαβή της προκαθορισμένης πιστοποιημένης ποσότητας 

χρυσού και αργύρου στο Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου, η κατά τα ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον 

δεύτερο συμβαλλόμενο. 

13. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος έχει την δυνατότητα καταβάλλοντας σε μετρητά στον υπ΄αρίθμ. 

GR74 0110 4760 0000 4765 0700 900 λογαριασμό του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου στην Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος αντίτιμο  για τον προσυμφωνημένο καθαρό χρυσό της παραδοτέας ποσότητας, 

με βάση τιμή χρυσού υψηλότερη από την τιμή του ημερήσιου δελτίου της Τραπέζης 

Ελλάδος, όπως και το αντίτιμο της ποσότητας αργύρου, να εξαγοράζει εξ΄ αρχής την 

προκαθορισμένη  αναμενόμενη ποσότητα καθαρού χρυσού και αργύρου. 

    Στην περίπτωση   αυτή η κατάθεση θεωρείται οριστική και  το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα 

Ευαγγελιστρίας Τήνου καθίσταται νόμιμος δικαιούχος του ποσού που κατατέθηκε στον 

ανωτέρω λογαριασμό, η δε  παραδοτέα ποσότητα κράματος ανήκει  οριστικά στον δεύτερο 

συμβαλλόμενο . 

Τα ανωτέρω θα επιβεβαιώνονται γραπτώς  στο κατά το άρθρο 5 του παρόντος, πρωτόκολλο 

παράδοσης -παραλαβής. 

Το κόστος αναχύτευσης για κάθε κιλό κράματος βαρύνει τον πρώτο συμβαλλόμενο  και σε 

αυτή την περίπτωση. 

14. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος κατά την παραλαβή των ράβδων κράματος χρυσού, οφείλει να 

εκδίδει τα κατά περίπτωση νόμιμα παραστατικά.  

15.  Το Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει προς κατοχύρωσή του, κάθε 

δυνατό έλεγχο στις  πιστοποιημένες ράβδους καθαρού χρυσού και αργύρου  που θα 

παραλαμβάνει. 
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16.  Η πληρωμή του δεύτερου συμβαλλόμενου  θα πραγματοποιηθεί  μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ή και τμηματικά κατ΄αναλογία της παραδοτέας ποσότητας, με  την προσκόμιση 

τιμολογίου που θα συνοδεύεται από αποδεικτικά φορολογικής & ασφαλιστικής 

ενημερότητας.  

Με βάση τα ανωτέρω παραστατικά θα εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο οποίο θα 

εφαρμοσθούν οι νόμιμες κρατήσεις. 

Ρητώς συμφωνείται ότι για την παραπάνω σύμβαση, το Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου δεν υποχρεούται στην 

καταβολή οποιασδήποτε εισφοράς υπέρ ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού.  

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρών συμφωνητικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Τήνος, 23 Αυγούστου   2013 

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  

 

Για το Π.Ι.Ι.Ε.Τ.  – Ο Αντιπρόεδρος 

 

 

 

 

Ευάγγελος Παρασκευάς - Γκίζης 

Για την εταιρεία Gold Trade Χρυσός και 

Εμπόριο Αιγαίου Α.Ε 

  

 

 

Άννα-Μαρή Δημακοπούλου 
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