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ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΣΗΜΩΝ 

            Στην Αθήνα σήµερα την         2010 οι συµβαλλόµενοι :  

Α. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν 

συντοµίας θα αποκαλείται Ταµείο και που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Αργύριο Ζαφειρόπουλο, νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή της παρούσας  µε την υπ’ αριθµ.96/9.9.10 

απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  

            ΙΙ. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «GIESECKE & DEVRIENT 

ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.» που συνοπτικά θα αναφέρεται 

στην παρούσα ως <<Ανάδοχος>>, που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, Λ. ∆ηµοκρατίας 

69, Τ.Κ. 131 22 και εκπροσωπείται νόµιµα (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 3222/06.05.  

2009) από τους  1) κο Ματσούκη Ευθύµιο του Αλεξάνδρου, κάτοικο XXXX(Α∆Τ 

XXXXXX του Α.Τ. XXXXXX και  Α.Φ.Μ.  XXXXXXX, ∆.Ο.Υ.XXXXX) και 2) κο 

Ματσούκη ∆ηµήτριο του Σπυρίδωνα, κάτοικο XXXX, (Α∆Τ XXXXX του Α.Τ. 

XXXXXX, Α.Φ.Μ.XXXXXX, ∆.Ο.Υ XXXXX,  

συµφωνούν, συναποδέχονται και συνοµολογούν τα ακόλουθα : 

1. Το Ε.Τ.Α.Α. –Τοµέας Υγείας Συµβολαιογράφων και Τοµέας Ασφάλισης 

Συµβολαιογράφων µε την από 21/07/2010, και µε αριθµό 9/2010 διακήρυξη του, 

προκήρυξε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 

έως 45.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%  για την εκτύπωση:  

Α.10.000.000 τεµαχίων ενσήµων κλάσης 0.25 € 

Β.     500.000 τεµαχίων ενσήµων κλάσης 0,50 € 

Γ.     500.000 τεµαχίων ενσήµων κλάσης 1,00 € 

Σύνολο 11.000.000 τεµάχια ενσήµων προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 24.000,00 € 

µε Φ.Π.Α. για τον Τοµέα Υγείας Συµβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. και 10.000.000 

τεµάχια ενσήµων κλάσης 0,01 € για το Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων του 

Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισµού δαπάνης 21.000,00 € µε Φ.Π.Α.   

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 δικαιολογητικών και αποσφράγιση τεχνικών και 

οικονοµικών προσφορών στις 30/07/10 και πρότεινε τη κατακύρωση του 

διαγωνισµού αυτού στη δεύτερη των συµβαλλοµένων «GIESECKE & DEVRIENT 

ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε.», η οποία δια των νοµίµων εκπροσώπων της µε τις από 30/07/10 

έγγραφες προσφορές που υπέβαλε για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, προσέφερε  α)  
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το ποσό των  δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (18.150,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 

23% για την εκτύπωση των ενσήµων του Τοµέα Υγείας Συµβολαιογράφων (τιµή 

µονάδας 1,65€/1000 ένσηµα)  και β) το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (16.500,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 23%  για την εκτύπωση των ενσήµων του Τοµέα 

Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (τιµή µονάδας 1,65€/1000 ένσηµα). Στις τιµές αυτές 

περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. 

3. Το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την µε αριθ.  96 / 09-09-2010 θέµα 22ε απόφαση 

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 α) το ποσό των  

δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (18.150,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 23% για την 

εκτύπωση των ενσήµων του Τοµέα Υγείας Συµβολαιογράφων (τιµή µονάδας 

1,65€/1000 ένσηµα)  και β) το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(16.500,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 23%  για την εκτύπωση των ενσήµων του Τοµέα 

Ασφάλισης Συµβολαιογράφων (τιµή µονάδας 1,65€/1000 ένσηµα) µε τους όρους που 

αναφέρονται στη διακήρυξη διενέργειας του διαγωνισµού αυτού. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω, το Ε.Τ.Α.Α., δια του νοµίµου εκπροσώπου του κ. 

Ζαφειρόπουλου Αργύριου, αναθέτει στη δεύτερη των συµβαλλοµένων εταιρεία 

«GIESECKE & DEVRIENT ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται στο παρόν 

και αυτή αναλαµβάνει την προµήθεια και εκτύπωση: 

1. 10.000.000 τεµαχίων ενσήµων κλάσης 0.25 € 

2.      500.000 τεµαχίων ενσήµων κλάσης 0,50 € 

3.      500.000 τεµαχίων ενσήµων κλάσης 1,00 € 

Σύνολο 11.000.000 τεµάχια ενσήµων για τον Τοµέα Υγείας Συµβολαιογράφων του 

Ε.Τ.Α.Α., µε το ποσό των 18.150,00 € πλέον Φ.Π.Α. και 10.000.000 τεµάχια ενσήµων 

κλάσης 0,01 € για το Τοµέα Ασφάλισης Συµβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α., µε το ποσό 

των 16.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., όπως αυτά λεπτοµερώς περιγράφονται στην από 

21/07/2010 διακήρυξη µε αρ. 9/2010 και συγκεκριµένα στις τεχνικές προδιαγραφές 

ενσήµων των Τοµέων Συµβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α., αντί της συνολικής τιµής και 

για τους δύο Τοµείς, τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ 

(34.650,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 23% (42.619,50 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%), 

και µε τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού, τους 

οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα η δεύτερη των συµβαλλοµένων δια των 

εκπροσώπων της. 

5.Τα προς εκτύπωση και προµήθεια ένσηµα αναλυτικά έχουν ως εξής: 
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α.Το σχήµα, οι διαστάσεις και η παράσταση των ενσήµων θα είναι όµοια ακριβώς µε 

τα ήδη κυκλοφορούντα ένσηµα του Ταµείου  εκτός από την χρονολογία εκδόσεως 

που θα αναγράφεται το έτος 2010. 

β.Τα ένσηµα θα εκτυπωθούν επί κοµµιωµένου χάρτου Ευρωπαϊκής προελεύσεως,  η 

δε διάτρηση θα είναι κανονική και οµοιόµορφη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ανά µια 

οπή σε κάθε διαγώνιο του ενσήµου και να εξασφαλίζεται ίσο πλάτος του λευκού 

περιθωρίου των ενσήµων στις ανά δύο απέναντι πλευρές. 

γ.Η εκτύπωση των ενδείξεων θα γίνει σε µονοχρωµία, ο χρωµατισµός θα είναι 

ανεξίτηλος και δεν θα παρουσιάζει διαφορές αποχρώσεως.  

δ.Το χαρτί θα είναι βάρους τουλάχιστον 90 γραµµαρίων.  

ε.Η συσκευασία των ενσήµων θα γίνει σε δεσµίδες των 5000 τεµαχίων ενσήµων (50 

φύλλων των 100 ενσήµων έκαστο) κάθε µια των οποίων θα περιβάλλεται µε ταινία 

χάρτου. Τέλος κάθε δέµα δέκα (10) δεσµίδων των πέντε χιλιάδων (5000) θα 

συσκευάζεται σε δέµατα των πενήντα χιλιάδων (50.000) τεµαχίων ενσήµων 

περιτυλιγµένα µε χοντρό χαρτί αντοχής σε κάθε µια δε των µικρών πλευρών θα 

επικολληθεί ταινία στην οποία θα αναγράφεται το περιεχόµενο τούτου, κατά 

κατηγορία, κλάση και αριθµό ενσήµων σε τεµάχια: 

ζ.Το χρώµα της εκτύπωσης των ενσήµων θα είναι για: 

− Tα ένσηµα κλάσης 0,25 € κίτρινο 

− Tα ένσηµα κλάσης 0,50 € µπλε 

− Tα ένσηµα κλάσης 1,00 € γκρι 

− Tα ένσηµα κλάσης 0,01 € πράσινο 

η.Η εκτύπωση θα γίνει µε σύστηµα OFFSET. Οι τσίγκοι και τα films που θα 

χρησιµοποιηθούν για την εκτύπωση, θα κατασκευαστούν µε δαπάνες του Αναδόχου. 

Μετά το πέρας όλων των εργασιών, οι τσίγκοι θα καταστραφούν παρουσία της 

επιτροπής, θα φυλαχθούν σε χώρο των Τοµέων Συµβολαιογράφων, για να 

χρησιµοποιηθούν σε µελλοντική εκτύπωση. 

θ.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. Η δεύτερη των συµβαλλοµένων, δια των νοµίµων εκπροσώπων της, 

κατέθεσε τη µε αριθ. XXX εγγυητική επιστολή της XXX ποσού 1.650,00 ευρώ υπέρ 

του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας Aσφάλισης Συµβολαιογράφων και την µε αριθµ. XXX 

εγγυητική επιστολή της XXX ποσού  1.815,00 €  υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας Υγείας 

Συµβολαιογράφων για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης. Οι 

εγγυητικές αυτές επιστολές θα παραµείνουν είς χείρας του Ε.Τ.Α.Α. για την καλή 
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εκτέλεση των όρων της σύµβασης και για την κάλυψη κάθε τυχόν σχετικής 

απαίτησης του και θα επιστραφούν µετά την πάροδο τριών µηνών από την παράδοση 

της συνολικής ποσότητας, ώστε οι Τοµείς Ασφάλισης και Υγείας Συµβολαιογράφων 

του Ε.Τ.Α.Α. να έχουν το χρόνο για το δειγµατοληπτικό-ποιοτικό έλεγχο των 

ενσήµων.   

7. Μέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή του παρόντος 

ιδιωτικού συµφωνητικού ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στον Τοµέα 

Ασφάλισης Συµβολαιογράφων και στον Τοµέα Υγείας Συµβολαιογράφων του 

Ε.Τ.Α.Α. αντίστοιχα, 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 (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση της συνολικής ποσότητας των ενσήµων που 

αφορούν και τους δύο Τοµείς, στο κτίριο που στεγάζονται οι Τοµείς 

Συµβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α., οδός Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα, ενώπιον της 

αρµόδιας για την παραλαβή επιτροπής (προσωρινή 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  για κάθε Τοµέα. Μετά δε την πάροδο 

δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από τις προθεσµίες αυτές ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Τ.Α.Α., οι δε κατατεθείσες εγγυήσεις 

καλής εκτέλεσης, πλέον της ως άνω αναφεροµένης ως ποινική ρήτρα χρηµατικής 

ποινής και των λοιπών συνεπειών, καταπίπτουν υπέρ του κάθε Τοµέα αντίστοιχα, οι 

οποίοι διατηρούν το δικαίωµα πλήρους αποζηµίωσης 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. 

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

ανάδοχου. 

9. Η πληρωµή του τιµήµατος των εκτυπωθέντων ενσήµων θα γίνει µε την 

υποβολή χωριστών τιµολογίων για κάθε Τοµέα ως εξής:To 90% της αξίας του 

τιµήµατος µετά την παράδοση της συνολικής ποσότητας των πιο πάνω ενσήµων 

(προσωρινή παραλαβή). Το υπόλοιπο 10% της αξίας του τιµήµατος θα καταβληθεί 

µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την παράδοση της συνολικής ποσότητας, ώστε οι 
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Τοµείς Υγείας και Ασφάλισης Συµβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. να έχουν το χρόνο για 

τον δειγµατοληπτικό – ποιοτικό έλεγχο των ενσήµων, οπότε θα γίνει η οριστική 

παραλαβή τους. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί υποχρεωτικά στον ανάδοχο µε 

κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.   

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. 

10. Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης των ενσήµων θα παρίσταται υπάλληλος 

των Τοµέων Συµβολαιογράφων, παρουσία του οποίου και µόνο θα γίνεται η 

εκτύπωση.  

11. Αναπόσπαστο µέρος και στοιχεία της παρούσας σύµβασης αποτελούν : α) 

η από 21/07/2010 µε αριθµ. 09/2010 διακήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού του Ε.Τ.Α.Α., β) οι από 30/07/2010 έγγραφες προσφορές της δεύτερης 

συµβαλλόµενης, γ) η µε αριθµ. 96/09-09-2010 θέµα 22ε απόφαση του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α., τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την παρούσα σύµβαση. 

           12. Ρητώς συµφωνείται ότι η ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε 

επιµέλεια προς αποφυγή κυκλοφορίας ενσήµων άλλων, πλην αυτών που θα 

παραδοθούν στο Ταµείο, σε αντίθετη περίπτωση δε θα ευθύνεται σε πλήρη 

αποζηµίωση για κάθε θετική και αποθετική ζηµία του Ταµείου, ανεξαρτήτως της 

ποινικής ευθύνης των εκπροσώπων της. 

            13. Τα από την ανάδοχο φωτογραφικά φιλµ ή άλλα µηχανικά µέσα (δισκέτες 

κ.λπ.) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτύπωση των ενσήµων αποτελούν 

πνευµατική ιδιοκτησία του Ταµείου και θα παραδοθούν κατά την παράδοση των 

ενσήµων, προς φύλαξη σε ειδικό χρηµατοκιβώτιο. 

           14. Ολα τα προκαταρτικά δοκίµια θα καταστραφούν παρουσία εκπροσώπων 

του Ταµείου στο εργοστάσιο της εταιρείας. Επίσης τυχόν µετά την εκτύπωση 

κακέκτυπα ένσηµα που θα προκύψουν κατά την εκτύπωση ή µετά την εξέτασή τους 

από τους εκπροσώπους του Ταµείου θα καταστραφούν παρουσία των αντιπροσώπων 

του Ταµείου στο εργοστάσιο της εταιρείας, ή θα παραδοθούν στο Ταµείο, άνευ 

ουδεµιάς αποζηµιώσεως για την αξία τους, συντασσοµένου προς τούτο σχετικού 

πρωτοκόλλου. 

            15. Οι παραστάσεις στις πλάκες εκτύπωσης (τσίγκους) θα αποσβεστούν 

τελείως αµέσως µετά το τέλος της εργασίας εκτύπωσης από την εργολήπτρια εταιρεία, 

υπό την επίβλεψη των εκπροσώπων του Ταµείου, συντασσοµένου σχετικού 

πρωτοκόλλου. 
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            16. Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας συµβάσεως θα γίνεται και 

θα αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού 

µέσου, ακόµη δε και του όρκου. Για κάθε διαφορά, που τυχόν θα ανέκυπτε, κατά την 

ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας συµβάσεως αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια των 

Αθηνών. 

            Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο αντίγραφα, από τα 

οποία, αφού υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, έλαβαν από ένα ο καθένας 

τους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    

      ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΑ     ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

 

 

Αργύριος Ζαφειρόπουλος 

     Πρόεδρος ∆.Σ. 

 

 

 

 

 

   

      


