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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2011 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ      
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ 
 

     Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), Μάρνη 
22, Τ.Κ 104 33 Αθήνα, σύµφωνα µε την 127/28-4-2011  θέµα 11Γ                
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Προκηρύσσει 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, συνολικού προϋπολογισµού 
δαπάνης έως 48.000,00  ευρώ πλέον 23% Φ.Π.Α. (11.040,00 €),σύνολο 
µε Φ.Π.Α. 59.040,00 € για την εκτύπωση:  
 

1. 1.500.000 τεµαχίων ενσήµων παρ’ Εφέταις κλάσης 3,00 €. 
2.    500.000 τεµαχίων ενσήµων παρ’ Εφέταις κλάσης 6,00 €. 
3.    500.000 τεµαχίων ενσήµων παρ’ Αρείω Πάγω κλάσης 3,00 € και 
4. 9.000.000 τεµαχίων ενσήµων ∆ικ. Επιµελητών κλάσης 0,72 € 

σύνολο 11.500.000 τεµάχια για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 
Επαρχιών. Το ποσό των 59.040,00 € δεσµεύτηκε µε την υπ’ αριθµ. 
452 και µε ηµεροµηνία 06/05/2011 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών 
µε αριθµ. καταχώρισης 452 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωµής της οικονοµικής υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΥ∆Ε. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                                           Αριθ. ∆ιακήρυξης: No 8 /2011 
          (Ε.Τ.Α.Α.)                                                        Αθήνα 12 /05 / 2011 
                                       Αριθ. πρωτ 77356/13-05-2011  
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 Α.∆.Α. : 4AΘΞOPE1-81 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση    : Μάρνη 22,  Αθήνα                   
Ταχ. Κώδικας: 104 33                                           
Πληροφορίες : Ζ. Ραζής                              
Τηλέφωνο      : 210 5217 312 
Fax                 :  210 5217  315                                                               
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Η ποσοτική ανοχή των προς εκτύπωση ενσήµων θα ανέρχεται σε 
ποσοστό ± 5%, είτε επί του συνόλου της προς εκτύπωση 
ποσότητας ενσήµων, είτε κατά κλάση, την οποία ο Τοµέας έχει 
δικαίωµα ή να την καταστρέψει ή να την αγοράσει µε την 
επιτευχθείσα τιµή. 
Ο διαγωνισµός αυτός θα διενεργηθεί την ∆ευτέρα 30/05/2011                 
και ώρα 12:00 στα Γραφεία του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, 
Αθήνα στον 2ο όροφο, αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ.  
Οι προσφορές θα υποβληθούν, στην αρµόδια επιτροπή για τη 
διενέργεια του διαγωνισµού αυτού ,τη µέρα και ώρα διενέργειάς  
του, θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες, χωρίς διορθώσεις και 
σβησίµατα και να συνοδεύονται από τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 

1. ∆ήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων αυτής της 
διακήρυξης. 

2. Πιστοποιητικό  καταλληλότητας αξιών του  ∆ηµοσίου που χορηγεί 
το Υπουργείο Oικονοµικών. 

3. Πιστοποιητικό του  Εµπορικού και Βιοτ. Επιµελητηρίου που θα 
πιστοποιεί εγγραφή του προσφέροντας και το ειδικό επάγγελµα 
που ασκεί. 

4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. 
5. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ιοικητικής –∆ικαστικής αρχής έκδοσης 

τελευταίου εξαµήνου ότι επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση-
εκκαθάριση –αναγκαστική διαχείριση. 

6. Πλήρης νοµιµοποίηση της εταιρείας. 
7. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου Έκδοσης τελευταίου 3µηνου που 

να πιστοποιεί ότι δεν έχουν καταδικασθεί σε αδίκηµα σχετικό µε 
τη δραστηριότητα τους (φυσικά πρόσωπα) 

8. Πίνακας στον οποίο να αναφέρονται παρόµοιες εργασίες που 
εκτελέστηκαν. 

   Σε κάθε προσφορά θα αναγράφεται απαραίτητα ο χρόνος ισχύος της 
προσφοράς ,που στην προκειµένη περίπτωση δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος  από  120  ηµερολογιακές µέρες , προσµετρούµενες από την 
επόµενη µέρα διενέργειας του διαγωνισµού αυτού. 
Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του πιο πάνω 
αναφερόµενου ή δεν ανταποκρίνεται στους όρους της διακήρυξης αυτής, 
ή είναι µε δέσµευση θα απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 
  Μαζί µε την προσφορά οι ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να 
καταθέσουν και δείγµα του ειδικού κοµιωµένου χαρτιού που θα 
χρησιµοποιήσουν για την εκτύπωση των πιο πάνω ενσήµων . 
  Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆.Σ του Ε.Τ.Α.Α. το 
οποίο  µπορεί επίσης να ακυρώσει ή να µαταιώσει ή να επαναλάβει τον 
διαγωνισµό αυτό, αν κατά την απόλυτη κρίση του, οι τιµές  που 
επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες ή για οποιονδήποτε άλλο νόµιµο λόγο.  
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  Οι τιµές θα δίδονται  σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και θα αναγράφεται το 
ποσοστό Φ.Π.Α επί της εκατό(%), στο οποίο υπάγονται τα προς την 
εκτύπωση ένσηµα. 
  Τον προµηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις 3% στην προ Φ.Π.Α αξία των 
ενσήµων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των 
κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος  σε ποσοστό 
4% στο προ Φ.Π.Α ποσό αφού αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις. 
  Ο µειοδότης είναι υποχρεωµένος να παρουσιαστεί στο Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 
22 Αθήνα για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, (Παράρτηµα Α της 
παρούσας ∆ιακήρυξης) µέσα σε (5) πέντε ηµερολογιακές µέρες από την 
ειδοποίησή του , προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά εκπροσώπησής του, 
καθώς και Εγγ. Επιστολή καλής εκτέλεσης, υπέρ του Τοµέα Υγείας 
∆ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. αναγνωρισµένης και νόµιµα 
λειτουργούσας στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταµείου παρακαταθηκών 
και ∆ανείων. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα παραµείνει εις χείρας του 
Ε.Τ.Α.Α. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης και για την 
κάλυψη κάθε τυχόν σχετικής απαίτησης του και θα επιστραφεί µετά την 
πάροδο έξι µηνών από την παράδοση της συνολικής ποσότητας, ώστε ο 
Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. να έχει το χρόνο για 
τον περαιτέρω δειγµατοληπτικό-ποιοτικό έλεγχο των  εκτυπωθέντων 
ενσήµων.   
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής θα πρέπει να καλύπτει το 10% 
της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση αθέτησης 
των υποχρεώσεων του αυτών ο µειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος.  
   Μέσα σε δέκα (10)  ηµερολογιακές µέρες το αργότερο από την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούνται να υποβάλει 
στον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. δείγµατα των 
προς εκτύπωση ενσήµων. Σε  περίπτωση που δεν συµµορφωθεί µε τις 
διορθώσεις και υποδείξεις που θα του γίνουν η ευθύνη για τα τυχόν λάθη 
που θα παρατηρηθούν, θα βαρύνει αυτόν και µόνο θα είναι δε 
υποχρεωµένος να ανατυπώσει τα λανθασµένα ένσηµα.  
  Μέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακές µέρες το αργότερο από την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται στην 
εκτύπωση της συνολικής  ποσότητας των ενσήµων του Τοµέα Υγείας 
∆ικηγόρων Επαρχιών. Ένα µέρος της ποσότητας των ενσήµων αυτών να 
παραδοθεί στο κτίριο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 
Ακαδηµίας 40, Αθήνα ενώ η υπόλοιπη ποσότητα στα Γραφεία του Τοµέα 
Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών, Ηπείρου 64, ενώπιον της αρµόδιας προς 
τούτο επιτροπής, ύστερα από συνεννόηση µε τους υπεύθυνους του 
Τοµέα. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ενσήµων καλείται να 
παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο Ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός 
και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει µε µακροσκοπική 
εξέταση (οριστική παραλαβή) . 
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 Η µεταφορά των πιο πάνω ενσήµων θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του 
ανάδοχου. 
  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος  δεν τηρήσει τις οριζόµενες πιο πάνω 
προθεσµίες ,υποχρεούται να καταβάλει για κάθε µέρα που θα περνάει, 
λόγω ποινικής ρήτρας, και χωρίς καµία αντίρρηση το πόσον των 150 
ευρώ. Μετά δε την πάροδο δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από την 
προθεσµία αυτή ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ε.Τ.Α.Α., η δε κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
πλέον της ως άνω αναφεροµένης ως ποινική ρήτρα χρηµατικής ποινής 
και των λοιπών συνεπειών, καταπίπτει υπέρ του Τοµέα, ο οποίος 
διατηρεί το δικαίωµα πλήρους αποζηµίωσής του για κάθε τυχόν βλάβη εκ 
της αντισυµβατικής συµπεριφοράς του αναδόχου. 
  Αν η αρµόδια για τη παραλαβή των πιο πάνω ενσήµων  επιτροπή 
διαπιστώσει παράβαση των όρων της διακήρυξης αυτής καθώς επίσης ότι 
η εργασία δεν έγινε όπως έπρεπε, µπορεί να εισηγηθεί στο ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α., την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου ή την απόρριψη 
µέρους της εργασίας µε ανάλογη µείωση της αµοιβής του. 
  Η πληρωµή του τιµήµατος των εκτυπωθέντων ενσήµων θα 
πραγµατοποιηθεί από τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών του 
Ε.Τ.Α.Α. µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής του  αξίας και µετά 
την οριστική τους παραλαβή. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι 
τα εξής:  

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρηµένο αποδεικτικό 
προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του 
π.δ 118/2007. 

β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Τοµέα. 
γ. Τιµολόγιο του Ανάδοχου εις τριπλούν που να αναφέρει τη λέξη 

<<Εξοφλήθηκε>>. 
δ. Εξοφλητική απόδειξη του Ανάδοχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει 

την ένδειξη <<Εξοφλήθηκε>>. 
ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν το έλεγχο και την πληρωµή του αναδόχου. 
Κατά την διάρκεια της εκτύπωσης των ενσήµων θα παρίσταται στις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου υπάλληλος του Τοµέα  Υγείας ∆ικηγόρων 
Επαρχιών παρουσία του οποίου και µόνο θα γίνεται η εκτύπωση. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

 
 

1. Η εκτύπωση µε µελάνια ανεξίτηλα WS9-10 γίνεται σε κοµιωµένο 
χαρτί wood free µη χλωριωµένο ειδικής επεξεργασίας 
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οµοιόµορφης κωµίωσης, µε ορατό υδατογράφηµα µόνο στο 
υπεριώδες φως που θα περιλαµβάνει τη λέξη Ε.Τ.Α.Α. και 
γραµµικό διάκοσµο σε κάθε ένα τεµάχιο και στο ίδιο σηµείο. 

2. Το χαρτί θα έχει χρώµα λευκό ή λευκόχρουν, κατάλληλο να 
αποδώσει µε πιστότητα το µη ορατό υδατογράφηµα και τα 
χρώµατα, θα είναι ισόπαχο, δεν θα αφήνει χνούδι κατά την 
εκτύπωση πέρα από τα ανεκτά όρια, δεν θα έχει πόρους και δεν θα 
διαποτίζεται κατά την γραφή του µε µελάνι. 

3. Θα είναι κοµιωµένο στην µία όψη αυτού. Η κοµµίωση θα γίνει µε 
ευρωπαϊκή ∆εξτρίνη ή Αραβική κόλλα, θα είναι πλούσια και 
τέτοια ώστε, τεµάχιο κοµιωµένου χαρτιού διαστάσεων 26 Χ 36 
χιλιοστοµέτρων (διαστάσεις ενσήµου), επικολληµένο επί κοινού 
εγγράφου του ∆ηµοσίου, δεν θα µπορεί µετά την πάροδο µιας 
ώρας από την επικόλληση να αποκολληθεί χωρίς να σχιστεί ή 
χωρίς να αποσπασθεί και στρώµα από αυτό ή από το χαρτί που θα 
έχει επικολληθεί. 

4. Η υδατογράφηση και εκτύπωση θα γίνει µε σύστηµα OFFSET. Τα 
πρωτότυπα ηλεκτρονικά αρχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την 
υδατογράφηση και εκτύπωση, θα κατασκευαστούν µε δαπάνες του 
Αναδόχου. Μετά το πέρας όλων των εργασιών, οι τσίγκοι θα 
καταστραφούν παρουσία της επιτροπής, τα δε πρωτότυπα 
ηλεκτρονικά αρχεία, αφού σφραγισθούν και υπογραφούν από την 
επιτροπή, θα φυλαχθούν σε χώρο του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 
Επαρχιών, για να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντική εκτύπωση. 

5. Η οδόντωση θα είναι κανονική ως προς τον αριθµό των οπών σε 
κάθε πλευρά των ενσήµων, ώστε να συµπίπτει µια πλήρης οπή σε 
κάθε µία από τις τέσσερις γωνίες των ενσήµων και να 
εξασφαλίζεται ίσο πλάτος του λευκού περιθωρίου των ενσήµων 
στις ανά δύο απέναντι πλευρές. 

6. Τα ένσηµα θα εκτυπωθούν σε φύλλα των 50 ενσήµων για τις 
κατωτέρω κλάσεις: 
o Παρ’ Εφέταις      (3,00€) χρώµατος κόκκινου 

o Παρ’ Εφέταις      (6,00€) χρώµατος κόκκινου 

o Παρ. Αρείω Πάγω (3,00€)χρώµατος γκρι 

o ∆ικ. Επιµελητών (0,72€) χρώµατος πράσινου 

Οι παραστάσεις που θα εµφανίζονται για τις κλάσεις Παρ’ Εφέταις 

(3,00€) και ∆ικ. Επιµελητών (0,72€) θα είναι ως κάτωθι: 
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Οι κλάσεις Παρ’ Εφέταις (6,00€) και Παρ’ Αρείω Πάγω (3,00€) θα 

αλλάξουν και θα εµφανίζονται όπως οι ανωτέρω δηλαδή θα αναγράφεται 

η φράση Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων Τοµέας Υγείας 

∆ικηγόρων Επαρχιών, να απεικονίζεται η θεά της Υγείας και όχι όπως 

είναι κάτωθι:  

          

7. Η συσκευασία θα γίνει σε φύλλα των 20 Χ 50 ενσήµων 
τοποθετηµένα ανάµεσα σε δύο φύλλα από χαρτόνι τυλιγµένα όλα 
µαζί σε λεπτό φύλλο περιτυλίξεως ανά 20 φύλλα ώστε να 
σχηµατιστεί δεσµίδα που θα περιλαµβάνει 1.000 ένσηµα, δηλαδή 
20 Χ 50 = 1.000. Ανά 20 δεσµίδες θα κολληθεί σταυροειδώς 
χάρτινη αυτοκόλλητη (προσοχή όχι γκοµέ) ταινία πλάτους 
τουλάχιστον 5 εκατοστών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
αδύνατο το άνοιγµα της δεσµίδας χωρίς τη διάρρηξή της. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
                                      
 

Αργύριος Ζαφειρόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 8/2011 
 

       Στην Αθήνα σήµερα ------------, ηµέρα ---------- µεταξύ: 

Α) Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία <<Ε.Τ.Α.Α. >>, το οποίο συνοπτικά 

θα αναφέρεται στην παρούσα ως <<Εργοδότης>>, που εδρεύει στην 

Αθήνα, στην οδό Μάρνη 22, Τ.Κ.10433, που εκπροσωπείται νόµιµα από 

τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Ζαφειρόπουλο Αργύριο, νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή της παρούσας µε την υπ’ αριθµ.       /               

2011 θέµα ……..απόφαση ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και  

Β) της εταιρείας «………..» που συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα 

ως <<Ανάδοχος>>, που εδρεύει …………µε Α.Φ.Μ. ………………και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο … κάτοικο………..  Οδός…………..    

κάτοχο του υπ’ αριθµόν ∆.Τ…….. και Α.Φ.Μ.  

…………..∆.Ο.Υ……….... σύµφωνα µε το από……………. Φ.Ε.Κ., 

Τεύχος. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.., συµφωνήθηκαν  και έγιναν αµοιβαίως 

αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1. Το Ε.Τ.Α.Α. –Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών και µε την από         

13/05/2011, και µε αριθµό 8/2011 διακήρυξή του, προκήρυξε πρόχειρο 

µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτύπωση 11.500.000 

τεµαχίων ενσήµων σε τέσσερις (4) κλάσεις ως εξής: 

1. 1.500.000 τεµαχίων ενσήµων παρ’ Εφέταις κλάσης 3,00 € 

2.    500.000 τεµαχίων ενσήµων παρ’ Εφέταις κλάσης 6,00 € 

3.    500.000 τεµαχίων ενσήµων παρ’ Αρείω Πάγω κλάσης 3,00 € και 

4. 9.000.000 τεµαχίων ενσήµων ∆ικ. Επιµελητών κλάσης 0,72 € 
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(σύνολο 11.500.000 τεµάχια) για τις ανάγκες του Τοµέα Υγείας 

∆ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. όπως αυτά περιγράφονται στο 

σχετικό κεφάλαιο της ανωτέρω αναφερόµενης διακήρυξης. 

2. Η Τριµελής Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης πρόχειρων 

διαγωνισµών του Ε.Τ.Α.Α., η οποία συστάθηκε νόµιµα, µε την µε αριθµ. 

83/10-6-2010, θέµα 13ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., διενήργησε τον 

παραπάνω διαγωνισµό µε την παραλαβή και αποσφράγιση των φακέλων 

των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών που υποβλήθηκαν στις --------

---και πρότεινε τη κατακύρωση του διαγωνισµού αυτού στη δεύτερη των 

συµβαλλοµένων «……….  .», η οποία δια του νοµίµου εκπροσώπου της 

µε την από…… έγγραφη προσφορά που υπέβαλε για συµµετοχή της στο 

διαγωνισµό, προσέφερε το ποσό των ……….ευρώ ( ……….€), µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% για την εκτύπωση των πιο πάνω 

ενσήµων του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών. Στην τιµή αυτή 

περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. 

3. Το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την µε αριθ.   / -  - θέµα…..  απόφασή του 

επικύρωσε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αποδεχόµενο την πρόταση 

της Επιτροπής  διενέργειας και Αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισµών 

του Ε.Τ.Α.Α. και κατακύρωσε τούτον στη δεύτερη των συµβαλλοµένων 

αντί του ποσού των……….. ευρώ (……€), µη συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α. 23% ή ……………………..ευρώ (…………..) µε το Φ.Π.Α. 

για την εκτύπωση των 11.500.000 τεµαχίων συνολικά ενσήµων σε 

τέσσερις (4) κλάσεις του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών του 

Ε.Τ.Α.Α. µε τους όρους που αναφέρονται στη Ν0 8/2011 διακήρυξη 

διενέργειας του διαγωνισµού αυτού. Το ποσό αυτό δεσµεύτηκε µε την 

υπ’ αριθµ. 452 και µε ηµεροµηνία 06/05/2011 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών µε 

αριθµ. καταχώρησης 452  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής 

της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΥ∆Ε.  
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4. Ύστερα από τα παραπάνω, το Ε.Τ.Α.Α., δια του νοµίµου εκπροσώπου 

του κ. Ζαφειρόπουλου Αργύριου, αναθέτει στη δεύτερη των 

συµβαλλοµένων εταιρεία « ……….>>όπως εκπροσωπείται στο παρόν 

και αυτή αναλαµβάνει την προµήθεια και εκτύπωση 11.500.000  

τεµαχίων συνολικά ενσήµων σε τέσσερις (4) κλάσεις ως εξής: 

 

1. 1.500.000 τεµαχίων ενσήµων παρ’ Εφέταις κλάσης 3,00 € 

2.    500.000 τεµαχίων ενσήµων παρ’ Εφέταις κλάσης 6,00 € 

3.    500.000 τεµαχίων ενσήµων παρ’ Αρείω Πάγω κλάσης 3,00 € και 

4. 9.000.000 τεµαχίων ενσήµων ∆ικ. Επιµελητών κλάσης 0,72 € 

για τον Τοµέα  Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. όπως 

αυτά λεπτοµερώς περιγράφονται στην από   13/05/2011 διακήρυξη 

µε αρ. 8 /2011  αντί της προσφερθείσας χαµηλότερης τιµής 

των…… ευρώ(…………..€), µη συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 23% και µε τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στη 

διακήρυξη του διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα η δεύτερη των συµβαλλοµένων δια του εκπροσώπου 

της. 

 

   5.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

 

1.Η εκτύπωση µε µελάνια ανεξίτηλα WS9-10 γίνεται σε 

κοµιωµένο χαρτί wood free µη χλωριωµένο ειδικής επεξεργασίας 

οµοιόµορφης κωµίωσης, µε ορατό υδατογράφηµα µόνο στο 

υπεριώδες φως που θα περιλαµβάνει τη λέξη Ε.Τ.Α.Α. και 

γραµµικό διάκοσµο σε κάθε ένα τεµάχιο και στο ίδιο σηµείο. 

2.Το χαρτί θα έχει χρώµα λευκό ή λευκόχρουν, κατάλληλο να 

αποδώσει µε πιστότητα το µη ορατό υδατογράφηµα και τα 

χρώµατα, θα είναι ισόπαχο, δεν θα αφήνει χνούδι κατά την 
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εκτύπωση πέρα από τα ανεκτά όρια, δεν θα έχει πόρους και δεν θα 

διαποτίζεται κατά την γραφή του µε µελάνι. 

3. Θα είναι κοµιωµένο στην µία όψη αυτού. Η κοµµίωση θα γίνει 

µε ευρωπαϊκή ∆εξτρίνη ή Αραβική κόλλα, θα είναι πλούσια και 

τέτοια ώστε, τεµάχιο κοµιωµένου χαρτιού διαστάσεων 26 Χ 36 

χιλιοστοµέτρων (διαστάσεις ενσήµου), επικολληµένο επί κοινού 

εγγράφου του ∆ηµοσίου, δεν θα µπορεί µετά την πάροδο µιας 

ώρας από την επικόλληση να αποκολληθεί χωρίς να σχιστεί ή 

χωρίς να αποσπασθεί και στρώµα από αυτό ή από το χαρτί που θα 

έχει επικολληθεί. 

4. Η υδατογράφηση και εκτύπωση θα γίνει µε σύστηµα OFFSET. 

Τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά αρχεία που θα χρησιµοποιηθούν για 

την υδατογράφηση και εκτύπωση, θα κατασκευαστούν µε δαπάνες 

του Αναδόχου. Μετά το πέρας όλων των εργασιών, οι τσίγκοι θα 

καταστραφούν παρουσία της επιτροπής, τα δε πρωτότυπα 

ηλεκτρονικά αρχεία, αφού σφραγισθούν και υπογραφούν από την 

επιτροπή, θα φυλαχθούν σε χώρο του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 

Επαρχιών, για να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντική εκτύπωση. 

5. Η οδόντωση θα είναι κανονική ως προς τον αριθµό των οπών σε 

κάθε πλευρά των ενσήµων, ώστε να συµπίπτει µια πλήρης οπή σε 

κάθε µία από τις τέσσερις γωνίες των ενσήµων και να 

εξασφαλίζεται ίσο πλάτος του λευκού περιθωρίου των ενσήµων 

στις ανά δύο απέναντι πλευρές. 

6.Τα ένσηµα θα εκτυπωθούν σε φύλλα των 50 ενσήµων για τις 

κατωτέρω κλάσεις: 

o Παρ’ Εφέταις      (3,00€) χρώµατος κόκκινου 

o Παρ’ Εφέταις      (6,00€) χρώµατος κόκκινου 

o Παρ’ Αρείω Πάγω (3,00€)χρώµατος γκρι 

o ∆ικ. Επιµελητών (0,72€) χρώµατος πράσινου 
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Οι παραστάσεις που θα εµφανίζονται για τις κλάσεις Παρ’ Εφέταις 

(3,00€) και ∆ικ. Επιµελητών (0,72€) θα είναι ως κάτωθι: 

       

Οι κλάσεις Παρ’ Εφέταις (6,00€) και Παρ’ Αρείω Πάγω (3,00€) θα 

αλλάξουν και θα εµφανίζονται όπως οι ανωτέρω δηλαδή θα 

αναγράφεται η φράση Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα 

Απασχολούµενων Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών, να 

απεικονίζεται η θεά της Υγείας και όχι όπως είναι κάτωθι:  

          

7. Η συσκευασία θα γίνει σε φύλλα των 20 Χ 50 ενσήµων τοποθετηµένα 

ανάµεσα σε δύο φύλλα από χαρτόνι τυλιγµένα όλα µαζί σε λεπτό 

φύλλο περιτυλίξεως ανά 20 φύλλα ώστε να σχηµατιστεί δεσµίδα που 

θα περιλαµβάνει 1.000 ένσηµα, δηλαδή 20 Χ 50 = 1.000. Ανά 20 

δεσµίδες θα κολληθεί σταυροειδώς χάρτινη αυτοκόλλητη (προσοχή 

όχι γκοµέ) ταινία πλάτους τουλάχιστον 5 εκατοστών κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι αδύνατο το άνοιγµα της δεσµίδας χωρίς τη 

διάρρηξή της. 

 

6. Η ποσοτική ανοχή των προς εκτύπωση ενσήµων θα ανέρχεται σε 

ποσοστό +/- 5% είτε επί του συνόλου της προς εκτύπωση ποσότητας 
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ενσήµων, είτε κατά κλάση ενσήµων, την οποία ο Τοµέας Υγείας 

∆ικηγόρων Επαρχιών έχει δικαίωµα ή να την καταστρέψει  ή να την 

αγοράσει  µε την επιτευχθείσα τιµή. 

7. Η δεύτερη των συµβαλλοµένων, δια του νοµίµου εκπροσώπου της, 

κατέθεσε τη µε αριθ.------------------ εγγυητική επιστολή της ---------------

-------------- ποσού……  ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας 

Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύµβασης. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα παραµείνει είς 

χείρας του Ε.Τ.Α.Α. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης και 

για την κάλυψη κάθε τυχόν σχετικής απαίτησης του και θα επιστραφεί 

µετά την πάροδο έξι µηνών από την παράδοση της συνολικής ποσότητας, 

ώστε ο Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. να έχει το 

χρόνο για το περαιτέρω δειγµατοληπτικό-ποιοτικό έλεγχο των  

εκτυπωθέντων ενσήµων.   

8. Μέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της 

παρούσης σύµβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στον 

Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. δείγµατα των προς 

εκτύπωση ενσήµων. Σε περίπτωση που δεν συµµορφωθεί µε τις 

διορθώσεις και τις υποδείξεις που θα του γίνουν, η ευθύνη για τα τυχόν 

λάθη που θα παρατηρηθούν, θα βαρύνει αυτόν και µόνο θα είναι δε 

υποχρεωµένος να ανατυπώσει τα λανθασµένα ένσηµα. 

Μέσα σε (45) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της παρούσας  

σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτύπωση της συνολικής 

ποσότητας των ενσήµων του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών. Ένα 

µέρος της ποσότητας των ενσήµων αυτών θα παραδοθεί στο κτίριο του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Ακαδηµίας 40 Αθήνα, ενώ η 

υπόλοιπη ποσότητα στα Γραφεία του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 

Επαρχιών, Ηπείρου 64, Αθήνα, ενώπιον της αρµόδιας προς τούτο 
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επιτροπής ύστερα από συνεννόηση µε τους υπεύθυνους του Τοµέα. Κατά 

τη διαδικασία παραλαβής των ενσήµων καλείται να παραστεί, εφόσον το 

επιθυµεί, ο Ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει µε µακροσκοπική εξέταση (οριστική 

παραλαβή). 

  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις οριζόµενες πιο πάνω 

προθεσµίες, υποχρεούται να καταβάλει για κάθε ηµέρα που θα περνάει 

λόγω ποινικής ρήτρας και χωρίς καµία αντίρρηση το ποσόν των 150 

ευρώ. Μετά δε την πάροδο δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από την 

προθεσµία αυτή ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Ε.Τ.Α.Α., η δε κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

πλέον της ως άνω αναφεροµένης ως ποινική ρήτρα χρηµατικής ποινής 

και των λοιπών συνεπειών, καταπίπτουν υπέρ του  Τοµέα Υγείας 

∆ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. ο οποίος διατηρεί το δικαίωµα 

πλήρους αποζηµίωσής του για κάθε τυχόν βλάβη εκ της αντισυµβατικής 

συµπεριφοράς του αναδόχου. 

Αν η αρµόδια για την παραλαβή των πιο πάνω ενσήµων επιτροπή 

διαπιστώσει παράβαση των όρων της διακήρυξης αυτής καθώς επίσης ότι 

η εργασία δεν έγινε όπως έπρεπε, µπορεί να εισηγηθεί στο ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου ή την απόρριψη µέρους 

της εργασίας µε ανάλογη µείωση της αµοιβής του. 

 9.   Η µεταφορά των πιο πάνω ενσήµων θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα 

του ανάδοχου. 

 10. Η πληρωµή του τιµήµατος θα πραγµατοποιηθεί από τον Τοµέα 

Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. µε την εξόφληση του 100% 

της συµβατικής του  αξίας και µετά την οριστική τους παραλαβή. Τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρηµένο αποδεικτικό 
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προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του 

π.δ 118/2007. 

β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Τοµέα. 

γ. Τιµολόγιο του Ανάδοχου εις τριπλούν που να αναφέρει τη λέξη 

<<Εξοφλήθηκε>>. 

δ. Εξοφλητική απόδειξη του Ανάδοχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την 

ένδειξη <<Εξοφλήθηκε>>. 

ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν το έλεγχο και την πληρωµή του αναδόχου. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις 3% στην προ Φ.Π.Α. αξία των 

ενσήµων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των 

κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 

4% στο προ Φ.Π.Α. ποσό αφού αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις. 

11. Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης των ενσήµων θα παρίσταται στις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου υπάλληλος του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 

Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α., παρουσία του οποίου και µόνο θα γίνεται η 

εκτύπωση.  

 12. Αναπόσπαστο µέρος και στοιχεία της παρούσας σύµβασης 

αποτελούν : α) η από 13/05/2011 µε αριθµ.8/2011 σχετική διακήρυξη  

του Ε.Τ.Α.Α., β) η  από / / έγγραφη προσφορά της δεύτερης 

συµβαλλόµενης, γ) η µε αρθµ…… /   -  -    2011    θέµα…….… απόφαση 

κατακύρωσης του διαγωνισµού αυτού από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., τα 

οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την παρούσα σύµβαση. 

  13. Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας συµβάσεως θα 

γίνεται και θα αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία, αποκλειόµενου 

παντός άλλου αποδειχτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου. Για κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα ανέκυπτε, κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή της 

παρούσας σύµβασης αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 
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 14. Το παρόν συµφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και 

αφού αναγνώστηκε και κατανοήθηκε πλήρως το περιεχόµενό του και από 

τα δύο µέρη, υπογράφηκε από τους συµβαλλοµένους και ο καθένας από 

αυτούς έλαβε από ένα αντίγραφο. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                  ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 
 

     Αργύριος  Ζαφειρόπουλος 
 


