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                                                             Ακινα, 13/9/2019  

                                                                                                    Αρικ  Πρωτ.: 20732 

Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ 

φμβαςθ απευκείασ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ ψθφοδελτίων των εκλογϊν 

του ΣΕΕ τθσ  03.11.2019 ποςοφ  (19.800,00 €) πλζον Φ.Π.Α. 

 

Στθν Ακινα ςιμερα, 13/9/19, ςτα γραφεία του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου 

Ελλάδασ (Κεντρικι Υπθρεςία), επί τθσ οδοφ Νίκθσ 4, Τ.Κ 105 63, μεταξφ των κατωτζρω 

ςυμβαλλομζνων, ιτοι: 

α) Αφενός μεν του Νομικοφ Ρρόςωπου Δθμοςίου Δικαίου (‘ΝΡΔΔ’) με τθν 

επωνυμία «Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ», που εδρεφει ςτο Διμο Ακθναίων επί τθσ 

οδοφ Νίκθσ, αρ. 4, TK 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο ςτθ Δ.Ο.Υ. Δϋ Ακθνϊν, 

και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο, κ. Γιϊργο Ν. Σταςινό, αναφερόμενο εφ’ 

εξισ ωσ «ΣΕΕ», 

β) Αφετζρου δε τθσ Εταιρίασ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ με τθν επωνυμία 

«ΓΡΑΦΙΚΕ ΣΕΧΝΕ-ΕΛΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ» και τον διακριτικό 

τίτλο «ΕΛΙΚΩΝ Ε.Π.Ε» που εδρεφει ςτον Ταφρο , επί τθσ οδοφ Σαφρου 19-21, Τ.Κ 177 

78, με Α.Φ.Μ 997792685 , υπαγόμενθ ςτθ Δ.Ο.Υ Α’ Ακθνϊν και εκπροςωπείται 

νομίμωσ από τον κ. Θωμά Αποςτολίδθ  του Λουκά , με ΑΔΤ ΑΝ 112620, κάτοικο 

Γλυφάδασ , αναφερόμενθσ ςτο εξισ ωσ «Ανάδοχοσ», 

 

αφοφ ελιφκθςαν υπόψθ: 

 

 Το άρκρο 2 παρ. 31 και το άρκρο 118 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 

08.08.2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν». 

 Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν 

προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ 

τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ. 

 H υπ’ αρικ. Α77/17/2019 (ΑΔΑ:ΨΝΛΓ46Ψ842-0ΞΩ) απόφαςθ τθσ Δ.Ε του ΤΕΕ 

δυνάμει τθσ οποίασ αποφαςίςτθκε θ απευκείασ ανάκεςθ τθσ εκτφπωςθσ των 

(9.000.000 περίπου) ψθφοδελτίων των εκλογϊν του ΤΕΕ τθσ 03.11.2019. 
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 Η υπ’ αρικ. Α9/22/2019 (ΑΔΑ: ΨΙ4Ε46Ψ842-5Λ2) απόφαςθ τθσ Δ.Ε του ΤΕΕ 

δυνάμει τθσ οποίασ αποφαςίςτθκε θ ανάκεςθ τθσ εκτφπωςθσ των 

ψθφοδελτίων των εκλογϊν του ΤΕΕ ςτθν Ανάδοχο. 

 Η με αρ. πρωτ. ΔΟΤ/561/11.02.2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 

(ΑΔΑ:638Χ46Ψ842-64Μ). 

 H υπ. αρικμ. πρωτ. ΣΕΕ 18796/07.08.2019 προςφορά τθσ Αναδόχου. 

 

ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξισ: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ εκτφπωςθ των εννζα εκατομμυρίων  (9.000.000) 

περίπου ψθφοδελτίων των εκλογϊν του ΤΕΕ τθσ 03.11.2019, όπωσ αναλυτικά 

αναφζρονται κατωτζρω: 

 

1) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ ΣΕΕ 

α) 180.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό που κα διακζτει υποψθφίουσ ςε όλθ τθν 

επικράτεια ι το μεγαλφτερο τμιμα τθσ (διπλισ όψθσ, διαςτάςεων 21 cm Χ 43,5 cm). 

β) 170.000 αντίτυπα ανά μεμονωμζνο υποψιφιο ι ςυνδυαςμό που δεν κα διακζτει 

υποψθφίουσ ςε όλθ τθν επικράτεια ι το μεγαλφτερο τμιμα τθσ (μονισ όψθσ, 

διαςτάςεων 21 cm Χ 43,5 cm). 

 2) Ψθφοδζλτια Ανϊτατου Πεικαρχικοφ υμβουλίου (διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

α)   175.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό. 

β)   170.000 αντίτυπα ανά μεμονωμζνο υποψιφιο. 

3) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Ακινασ (διαςτάςεων  21 cm Χ 29 cm). 

α)   80.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό. 

β)   75.000 αντίτυπα ανά μεμονωμζνο υποψιφιο. 

4) Ψθφοδζλτια Επιςτθμονικϊν Επιτροπϊν Ειδικοτιτων (διαςτάςεων 14 cm Χ 21 

cm   α)  Πολιτικϊν Μθχανικϊν  

1)  60.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό. 

2) 55.000 αντίτυπα ανά μεμονωμζνο υποψιφιο. 

β)  Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν 
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1)  42.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό. 

2)  40.000 αντίτυπα ανά μεμονωμζνο υποψιφιο. 

γ)   Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

1) 35.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό. 

2) 33.000 αντίτυπα ανά μεμονωμζνο υποψιφιο. 

δ)  Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν 

1)  35.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό. 

2)  33.000 αντίτυπα ανά μεμονωμζνο υποψιφιο. 

ε)   Αγρονόμων Σοπογράφων Μθχανικϊν 

20.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

ςτ)  Χθμικϊν Μθχανικϊν 

  20.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

η)   Μθχανικϊν Μεταλλείων - Μεταλλουργϊν 

15.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

θ)  Ναυπθγϊν Μθχανικϊν  

15.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

κ)   Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν  

15.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

ι)           Μθχανικϊν Χωροταξίασ Πολεοδομίασ& Ανάπτυξθσ 

20.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

ια)           Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ 

15.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

ιβ)           Μθχανικϊν Ορυκτϊν Πόρων 

15.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

ιγ)           Μθχανικϊν Παραγωγισ & Διοίκθςθσ 

15.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 
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5) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

(διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

30.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

6) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Δυτικισ Ελλάδασ 

(διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

10.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

7) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Θράκθσ (διαςτάςεων  

21 cm Χ  29 cm). 

5.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

8) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ (διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

4.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

9) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

(διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

5.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

10) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Κεντρικισ & Δυτικισ 

Θεςςαλίασ (διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

8.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

11) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Μαγνθςίασ 

(διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

5.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

12) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ανατολικισ τερεάσ 

Ελλάδασ (διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

4.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

13) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ηπείρου (διαςτάςεων  

21 cm Χ  29 cm). 

6.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

14) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Δωδεκανιςου 

(διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

3.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 
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15) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ανατολικισ Κριτθσ 

(διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

6.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

16) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Δυτικισ Κριτθσ 

(διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

5.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

17) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Πελοποννιςου 

(διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

6.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

18) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Κζρκυρασ 

(διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

2.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

19) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Νομοφ 

Αιτωλοακαρνανίασ (διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

3.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

20) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Βορειοανατολικοφ 

Αιγαίου (διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

3.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

21) Ψθφοδζλτια Αντιπροςωπείασ Περιφερειακοφ Σμιματοσ Νομοφ Ευβοίασ 

(διαςτάςεων  21 cm Χ  29 cm). 

4.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

22) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ (διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

30.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

23) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ Δυτικισ 

Ελλάδασ (διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

10.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

24) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ Θράκθσ 

(διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

5.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 
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25) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ (διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

4.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

26) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ (διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

5.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

27) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ Κεντρικισ & 

Δυτικισ Θεςςαλίασ (διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

8.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

28) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ Μαγνθςίασ 

(διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

5.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

29) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ανατολικισ 

τερεάσ Ελλάδασ (διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

4.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

30) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ηπείρου 

(διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

6.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

31) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ 

Δωδεκανιςου (διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

3.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

32) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ανατολικισ 

Κριτθσ (διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

6.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

33) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ Δυτικισ 

Κριτθσ (διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

5.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

34) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ 

Πελοποννιςου (διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

6.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 
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35) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ Κζρκυρασ 

(διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

2.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

36) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ Νομοφ 

Αιτωλοακαρνανίασ (διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

3.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

37) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ 

Βορειοανατολικοφ Αιγαίου (διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

3.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

38) Ψθφοδζλτια Πεικαρχικοφ υμβουλίου Περιφερειακοφ Σμιματοσ Νομοφ 

Ευβοίασ (διαςτάςεων  14 cm Χ  21 cm). 

4.000 αντίτυπα ανά ςυνδυαςμό ι μεμονωμζνο υποψιφιο. 

Η εκτφπωςθ των ανωτζρω ψθφοδελτίων κα γίνει ςε χαρτί το οποίο κα προμθκεφςει 

ςτθν Ανάδοχο ο προμθκευτισ του ΣΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΙΜΕ 

Η εκτφπωςθ των ψθφοδελτίων κα γίνει ςτθν τιμι των δφο ευρϊ και είκοςι λεπτϊν (2,20 

€) πλζον ΦΡΑ ανά χιλιάδα. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα δίδονται ςε ευρϊ, κα 

αναγράφονται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ και κα πρζπει να αναφζρουν τιμι ανά 

χιλιάδα ψθφοδελτίων ανεξαρτιτωσ διαςτάςεων. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΤΠΩΗ ΣΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙΩΝ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

Η Ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα να προβεί ςτισ ενζργειεσ και να τθριςει 

απαρζγκλιτα τισ υποχρεϊςεισ που περιγράφονται κατωτζρω, ιτοι: 

 

1. Φωτοςτοιχειοκεςία. 

 

2. Εκτφπωςθ μονόχρωμθσ OFFSET και κόψιμο ςτισ ακριβείσ διαςτάςεισ που 

αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ. 
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3. Πλα τα ςτοιχεία και λοιπά φωτογραφικά υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν 

πρζπει να είναι άριςτθσ κατάςταςθσ και για όλα τα είδθ των  

ψθφοδελτίων. 

 

4. Η Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται  να προςκομίηει ςτο ΤΕΕ με δαπάνθ του 

φωτοτυπίεσ των τυπογραφικϊν φφλλων. Επίςθσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ 

εκτφπωςθσ κάκε φφλλου ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να ειδοποιεί ζγκαιρα 

το ΤΕΕ, ϊςτε να παρευρίςκεται ο επιμελοφμενοσ ςτθν εκτφπωςθ 

υπεφκυνοσ του ΤΕΕ που κα δίνει και το “τυπωκιτω”. Το «τυπωκιτω» 

μπορεί να δοκεί και με θλεκτρονικό μινυμα του επιμελοφμενου ςτθν 

εκτφπωςθ υπεφκυνου του ΤΕΕ, χωρίσ να είναι  απαραίτθτθ θ φυςικι 

παρουςία του κατά τθν ζναρξθ τθσ εκτφπωςθσ. Μετά τθν εκτφπωςθ, 

χειρόγραφα και φίλμσ των ψθφοδελτίων  κα παραδοκοφν ςτο ΤΕΕ, 

αποτελοφντα περιουςία του. 

 

5. Η μελάνθ που κα χρθςιμοποιθκεί πρζπει να είναι μαφρθ, ςτιλπνι και 

αρίςτθσ ποιότθτασ. 

 

6. Το απαιτοφμενο χαρτί κα παραδοκεί ςτθν Ανάδοχο από τον προμθκευτι 

χαρτιοφ, αφοφ αυτόσ ειδοποιιςει το ΤΕΕ τρεισ (3) θμζρεσ πριν για τθν 

ποςότθτα που χρειάηεται για τθν εργαςία. 

 

7. Η επιτρεπόμενθ φκορά χαρτιοφ ορίηεται ςε 3% του χαρτιοφ που κα 

απαιτθκεί για τθν εκτφπωςθ. Σφμφωνα με αυτό το ποςοςτό, θ Ανάδοχοσ 

κα πρζπει να προςκζςει τον αντίςτοιχο επιπλζον αρικμό φφλλων, ζτςι 

ϊςτε να παραδοκεί ςτο ΤΕΕ ο ακριβισ αρικμόσ ψθφοδελτίων που κα 

ηθτθκεί από το ΤΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ - ΠΟΙΟΣΙΚΗ – ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Το περιεχόμενο ςε μορφι pdf, κακϊσ και ο ακριβισ αρικμόσ των ψθφοδελτίων κα  

γνωςτοποιθκοφν  ςτθν Ανάδοχο από 25.09.2019 μζχρι 03.10.2019 οπότε και κα του 

παραδοκεί θ προσ εκτφπωςθ φλθ. 

Η Ανάδοχοσ κα παραδϊςει δοκίμιο όλων των τελικϊν τυπογραφικϊν φφλλων (μετά 

τθν παραγωγι και των τςίγκων) ςτο ΤΕΕ μζχρι τθν 10:00 π.μ. τθσ 05.10.2019 και το 

ΤΕΕ κα του επιςτρζψει αυκθμερόν όλα τα τυπογραφικά με το «τυπωκιτω» από τον 

αρμόδιο τθσ ζκδοςθσ. 
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Το ςφνολο των ψθφοδελτίων πρζπει να παραδοκεί με τρόπο που αναφζρεται 

αναλυτικά ςτο άρκρο «ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ»  και ςε χϊρο που κα υποδείξει το ΤΕΕ 

ανυπερκζτωσ τθν 11:00 π.μ. ϊρα τθσ 12.10.2019. 

Η πιςτοποίθςθ τθσ παροχισ των παραπάνω υπθρεςιϊν  από τθν Ανάδοχο ςτο ΤΕΕ κα 

γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του ΤΕΕ, όπωσ αυτι ορίςτθκε με τισ υπ’ 

αρ. Α2/40/2018 και Α46/12/2019 αποφάςεισ τθσ ΔΕ του ΤΕΕ για το ζτοσ 2019 και 

όπωσ αυτι κα τροποποιθκεί ςτο μζλλον, θ οποία κα βεβαιϊνει τθν καλι εκτζλεςθ. Οι 

Υπεφκυνοι Ραραλαβισ κα ελζγξουν αν θ Ανάδοχοσ εκτζλεςε τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ και κα προβοφν εγγράφωσ ςε ςυςτάςεισ και υποδείξεισ ςε 

αυτιν εφόςον διαπιςτωκεί απόκλιςθ. Η Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί 

εγκαίρωσ και προςθκόντωσ προσ τισ ανωτζρω υποδείξεισ και ςυςτάςεισ εφόςον 

προκφψουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

υςκευαςία: 

Τα ψθφοδζλτια κα είναι ςυςκευαςμζνα κατά όργανο (Αντιπροςωπεία ΤΕΕ, 

Αντιπροςωπεία Ρεριφερειακοφ Τμιματοσ, κάκε μία από τισ Επιςτθμονικζσ Επιτροπζσ 

Ειδικοτιτων, Ανϊτατο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο, Ρεικαρχικό Συμβοφλιο  Ακινασ)  και  

κατά  ςυνδυαςμό,  ςε  πακζτα  που  κα αναγράφουν τον τίτλο και τον αρικμό των  

ψθφοδελτίων. 

Τα ψθφοδζλτια τθσ Αντιπροςωπείασ ΤΕΕ, του Ανϊτατου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, 

του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου Ακινασ και τθσ Αντιπροςωπείασ Ρεριφερειακοφ 

Τμιματοσ κα είναι ςυςκευαςμζνα με τζτοιο τρόπο ϊςτε κάκε 500 ψθφοδζλτια να 

υπάρχει διαχωριςτικό χαρτόνι ι ζγχρωμο χαρτί. 

Τα ψθφοδζλτια των δεκατριϊν (13) Επιςτθμονικϊν Επιτροπϊν Ειδικοτιτων κα είναι 

ςυςκευαςμζνα με τζτοιο  τρόπο  ϊςτε  κάκε 50 ψθφοδζλτια να υπάρχει διαχωριςτικό 

χαρτόνι  ι ζγχρωμο χαρτί. 

Κάκε δαπάνθ γενικά για τθν  εκτζλεςθ  τθσ  εργαςίασ  κακϊσ  και όλα τα υλικά που 

απαιτοφνται γι' αυτό το ςκοπό ζςτω και αν δεν αναφζρονται με λεπτομζρειεσ, κα 

βαρφνουν τθν  Ανάδοχο. 

Η όλθ εργαςία κα γίνεται με κάκε  επιμζλεια  και κακαριότθτα ενϊ ςε περίπτωςθ που 

υπάρχουν ψθφοδζλτια τςαλακωμζνα, διαφορετικϊν διαςτάςεων από τισ 

προςδιοριςκείςεσ ι γενικά κακότεχνα θ ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνθ να τα 

αντικαταςτιςει με δαπάνεσ τθσ. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΜΟΙΒΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Η δαπάνθ για τισ ποςότθτεσ των αναφερομζνων ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ 

ψθφοδελτίων προχπολογίηεται ςτισ δεκαεννζα χιλιάδεσ οκτακόςια  ευρϊ (19.800,00 
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€) ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νόμιμων κρατιςεων, πλζον του αναλογοφντοσ 

Φ.Π.Α 24% ποςοφ τεςςάρων χιλιάδων επτακοςίων πενιντα δφο ευρϊ (4.752,00 €) 

ιτοι ςτο ςυνολικό ποςό των είκοςι τεςςάρων χιλιάδων πεντακοςίων πενιντα δφο 

ευρϊ (24.552,00€), ςτο οποίο περιλαμβάνονται όλεσ οι τυχόν επιβαρφνςεισ.  

Σε περίπτωςθ που εκτυπωκοφν λιγότερα ι περιςςότερα ψθφοδζλτια, γεγονόσ που κα 

εξαρτθκεί από τισ υποψθφιότθτεσ ςυνδυαςμϊν και μεμονωμζνων υποψθφίων που 

κα υποβλθκοφν ςτο ΤΕΕ, θ παραπάνω δαπάνθ κα προςαρμοςκεί αντίςτοιχα και με 

βάςθ τθν τιμι μονάδοσ (ανά χιλιάδα ψθφοδελτίων) που αναφζρεται ςτο άρκρο 2 τθσ 

παροφςασ. 

Η πιςτοποίθςθ τθσ παροχισ των παραπάνω υπθρεςιϊν από τον Ανάδοχο ςτο ΤΕΕ κα 

γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του ΤΕΕ, όπωσ αυτι ορίςτθκε με τθν υπ’ 

αρ. Α2/40/2018 (ΑΔΑ :73Α246Ψ842-9ΦΑ) απόφαςθ τθσ ΔΕ του ΤΕΕ για το ζτοσ 2019 

και όπωσ αυτι κα τροποποιθκεί ςτο μζλλον, θ οποία κα βεβαιϊνει τθν καλι 

εκτζλεςθ.  

Η πλθρωμι τθσ Αναδόχου κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ηθτοφμενων 

εργαςιϊν αφοφ προςκομίςει το ςχετικό τιμολόγιο με πλιρθ χαρακτθριςτικά ςτοιχεία 

του είδουσ, τιμι μονάδασ, ποςότθτα. 

Η Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ τιμολογίου, επί του οποίου κα γίνονται οι 

νόμιμεσ κρατιςεισ και θ παρακράτθςθ φόρου. Απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν 

εξόφλθςθ του τιμολογίου είναι θ προςκόμιςθ προςικουςασ φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Οποιαδιποτε ζξοδα (όλωσ ενδεικτικά: χαρτόςθμα, 

νόμιμεσ κρατιςεισ κ.λπ.) βαρφνουν τθν Ανάδοχο. 

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑ 2329.01 ( Επιχορθγιςεισ για τθν πλθρωμι λοιπϊν 

δαπανϊν  - δαπάνεσ αρχαιρεςιϊν για ανάδειξθ διοικθτικϊν αρχϊν) 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

1. Η Ανάδοχοσ κατζκεςε ςιμερα ςτο ΤΕΕ, ωσ εγγφθςθ για τθν καλι και εμπρόκεςμθ 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ τθν υπ’ αρ 850ILG1969601 Εγγυθτικι Επιςτολι τθσ Τράπεηασ 

με τθν επωνυμία ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΑΕ  για το ποςό των χιλίων εννιακοςίων  

ογδόντα ευρϊ (1.980,00 €) . 

2. Η εγγφθςθ κα παραμείνει εισ χείρασ του ΤΕΕ ζωσ ότου λιξει θ διάρκεια του 

ανατικζμενου με τθν παροφςα ζργου και κα επιςτραφεί ςτον Ανάδοχο μετά τθν 

οριςτικι παραλαβι και τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων των ςυμβαλλομζνων. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν προβεί ςε καμία απολφτωσ πράξθ προςβολισ των 

δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ του ΤΕΕ, κακϊσ και των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα των μελϊν ι ςυνεργατϊν αυτοφ, που τυχόν ζρκουν εισ 

γνϊςθ τθσ, κακϋ οιονδιποτε τρόπο, ενϊ ταυτόχρονα οφείλει να ενθμερϊςει το ΤΕΕ,  

για οποιαδιποτε περίπτωςθ προςβολισ αυτϊν υποπζςει ςτθν αντίλθψι τθσ. Η 

ανωτζρω υποχρζωςθ ιςχφει τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ όςο και 

για ζνα (1) ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Η Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει ωσ άκρωσ εμπιςτευτικά και να 

μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο οποιαδιποτε δεδομζνα, ζγγραφα ι 

πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ τθσ κατά τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεϊν τθσ. 

Η Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να 

εξαςφαλίςει ότι το ςφνολο των υπάλλθλων του γνωρίηουν και ςυμμορφϊνονται προσ 

τισ υποχρεϊςεισ  που προκφπτουν από το παρόν άρκρο και παράλλθλα να 

εξαςφαλίςει τθν διαφφλαξθ και αςφάλεια των ανωτζρω πλθροφοριϊν και ςτοιχείων 

και τθν παρεμπόδιςθ πρόςβαςθσ μθ εξουςιοδοτθμζνων τρίτων ςε αυτά. Η ανωτζρω 

υποχρζωςθ ιςχφει τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ όςο και για ζνα (1) 

ζτοσ μετά τθ λιξθ τθσ. 

ΑΡΘΡΟ 10  

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

θτά ςυμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ που κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
περιζλκουν ςτθν Ανάδοχο εμπιςτευτικζσ Ρλθροφορίεσ που αποτελοφν ι ςυνδζονται 
με δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα εργαηομζνων του ΤΕΕ, μελϊν του ι και τρίτων, 
θ Ανάδοχοσ, αναφορικά με τισ εν λόγω εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ, κεωρείται 
αποκλειςτικά «εκτελϊν τθν επεξεργαςία» κατά τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ Ελλθνικι 
και Ενωςιακι νομοκεςία Ρερί Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα και 
δεςμεφεται περεταίρω από τισ υποχρεϊςεισ που ο Νόμοσ ορίηει για τουσ εκτελοφντεσ 
τθν επεξεργαςία.  
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΑΡΑΒΑΕΙ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Σε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ ι μθ προςικουςασ ι μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ των όρων τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτθ με Απόφαςθ τθσ ΔΕ του ΤΕΕ. Στθν περίπτωςθ αυτι κα καταπζςει θ εγγυθτικι 

επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ και το ΤΕΕ διατθρεί το δικαίωμα να αξιϊςει από τθν 

Ανάδοχο τθν καταβολι αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε ηθμία, άμεςθ ι ζμμεςθ, 

υποςτεί. Εφιςτάται  θ  προςοχι του αναδόχου  ςτθν  τιρθςθ τθσ  προκεςμίασ  

παράδοςθσ των ψθφοδελτίων. 

Για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ των ψθφοδελτίων μετά τθν 

27.10.2016 ορίηεται ποινικι ριτρα χιλίων Ευρϊ  (1.000,00 Ευρϊ) θ οποία ςυμφωνείται 

από τοφδε εφλογθ, δίκαιθ, ςφμφωνθ με τα χρθςτά ςυναλλακτικά ικθ και ανάλογθ με 

το ςκοπό για τον οποίο ςυμφωνείται. Το προαναφερόμενο ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ 

κα καταβάλλεται ανεξάρτθτα από τθν ωσ άνω αποηθμίωςθ. 

Σε περίπτωςθ που θ Ανάδοχοσ κθρυχκεί ζκπτωτθ, μπορεί θ Διοικοφςα Επιτροπι του 

ΤΕΕ να αποφαςίςει να γίνει θ ανάκεςθ τθσ εργαςίασ με απ' ευκείασ ςυμφωνία ςε 

άλλο ανάδοχο, θ δε τυχόν διαφορά τιμισ ι άλλεσ δαπάνεσ του ΤΕΕ κα βαρφνουν ςε 

κάκε περίπτωςθ τον ζκπτωτο ανάδοχο. Για τον καταλογιςμό των επιπλζον διαφορϊν 

τιμϊν που τυχόν προκφψουν, κα αποφαςίςει αιτιολογθμζνα θ Διοικοφςα Επιτροπι 

του ΤΕΕ και κα ειςπραχκοφν κατά τθ διαδικαςία είςπραξθσ των Δθμοςίων Εςόδων. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΕΚΧΩΡΗΗ 

θτϊσ ςυμφωνείται ότι θ Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει το ςφνολο ι 

μζροσ των υποχρεϊςεων ι των απαιτιςεϊν του που απορρζουν από τθν παροφςα ςε 

τρίτο χωρίσ τθν ζγγραφθ ςχετικι ςυναίνεςθ του ΤΕΕ, άλλωσ κθρφςςεται ζκπτωτθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΙΧΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο. Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ 

παροφςασ ιςχφουν οι κείμενεσ διατάξεισ που ρυκμίηουν τουσ όρουσ και προχποκζςεισ 

περί ανάλθψθσ υποχρεϊςεων και περί προμθκειϊν του Δθμοςίου και ιδίωσ του Ν. 

2286/95 «Ρρομικειεσ του Δθμόςιου τομζα» (ΦΕΚ 19 Αϋ/95), του Ρ.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 

102 Αϋ/95) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ περί Ρρομθκειϊν του δθμοςίου 

τομζα προσ το Κοινοτικό Δίκαιο», του Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Αϋ/10.7.2007) 

«Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου», του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) 

«Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ 
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«περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν» και του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Αϋ/99) «Ρερί κφρωςθσ του 

Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΩΙΔΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ & ΤΜΠΛΗΡΩΕΙ 

Για κάκε διαφορά που απορρζει αμζςωσ ι εμμζςωσ από τθ ςφμβαςθ αυτι και αφορά 

τθν ερμθνεία ι/και τθν εκτζλεςι τθσ αρμόδια είναι αποκλειςτικά τα δικαςτιρια των 

Ακθνϊν και εφαρμοςτζο δίκαιο το ελλθνικό. 

Τυχόν ακυρότθτα όρου/όρων τθσ παροφςασ δεν επθρεάηει το κφροσ των υπολοίπων 

όρων, τα δε ςυμβαλλόμενα μζρθ υποχρεοφνται να καλφψουν το κενό που ενδζχεται 

να προκφψει εξαιτίασ ακυρότθτασ όρου/όρων ερμθνευτικά ι και με ςυμπλιρωςθ τθσ 

παροφςασ κατά τρόπο που να εκπλθροφται ο οικονομικόσ ςκοπόσ τθσ. 

Οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι και ςυμπλιρωςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

πραγματοποιείται και είναι ιςχυρι μόνον εφόςον γίνει εγγράφωσ και προςυπογραφεί 

νομίμωσ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, αποδεικνφεται δε μόνον εγγράφωσ, 

αποκλειομζνου οιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ μζςου. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, θ οποία αφοφ 

διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε για το περιεχόμενό τθσ, υπογράφθκε, νόμιμα και ωσ 

ζπεται, από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, ςε τρία (3) όμοια και ιςόκυρα πρωτότυπα, εκ των 

οποίων (2) ζλαβε το ΤΕΕ και ζνα (1) θ ανάδοχοσ για κάκε νόμιμθ χριςθ. 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Για το ΣΕΕ 

 

Ο Πρόεδροσ 

Γιϊργοσ Ν. ταςινόσ 

Για τθν Ανάδοχο 

 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

Θωμάσ Αποςτολίδθσ 

 

 

   

 

 




