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ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ  

ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

 

       Στην Αθήνα σήµερα 30/03/2012, ηµέρα Παρασκευή, µεταξύ: 

Α) Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών», το οποίο συνοπτικά 

θα αναφέρεται στην παρούσα ως «Εργοδότης», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μάρνη 22, Τ.Κ. 

104 33,  ο πρώτος συµβαλλόµενος, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. κ. Ζαφειρόπουλο Αργύριο και 

Β) της επιχείρησης «ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» που συνοπτικά θα 

αναφέρεται στην παρούσα ως «Ανάδοχος», που εδρεύει στην οδό Φειδίου 18, 106 78 Αθήνα, και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Ευστάθιο Ι. Γιαννίκο που γεννήθηκε στην Αθήνα  και κατοικεί 

στο Ψυχικό, κάτοχο του υπ’ αριθµ ΑΚ 096544 Α.∆.Τ. του Α.Τ. Ψυχικού και Α.Φ.Μ 052384652, 

∆.Ο.Υ Α’ Αθηνών, σύµφωνα µε το από 8246/10-7-2009 Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και ορίστηκε 

νόµιµος εκπρόσωπος µε το από 30/06/2009 πρακτικό του ∆.Σ. της Α.Ε., ο δεύτερος συµβαλλόµενος, 

προς υπογραφή της παρούσας, συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1. Το Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών µε την υπ’ αριθµ. 2/2012 διακήρυξη του, προκήρυξε 

δηµόσιο ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια και εκτύπωση του ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων για το 

διάστηµα 01/04/2012–31/03/2013, όπως αυτό περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο της ανωτέρω 

αναφεροµένης διακήρυξης. 

 2. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και διαδικασιών 

του Ε.Τ.Α.Α. που συστάθηκε νόµιµα, µε την υπ’ αριθµ. 136/30-06-2011 θέµα 19ο του ∆.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α., διενήργησε τον παραπάνω διαγωνισµό µε την παραλαβή δικαιολογητικών και 

αποσφράγιση τεχνικών προσφορών στις 06/02/2012 και η Επιτροπή αυτή πρότεινε την κατακύρωση 

του διαγωνισµού αυτού στην δεύτερη των συµβαλλοµένων «ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», η οποία δια του νοµίµου εκπροσώπου της µε την από 06/02/2012 έγγραφη 

προσφορά που υπέβαλλε για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, προσέφερε την τιµή των δέκα οκτώ 

ευρώ και εβδοµήντα λεπτών (18,70 €) για κάθε σελίδα Α΄ ∆ηµοσίευσης, µη 

συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ 

τρίτων και έξοδα. Η εκτύπωση και προµήθεια της Β΄ ∆ηµοσίευσης θα γίνεται δωρεάν. ∆εύτερη 

δηµοσίευση θεωρείται κάθε αναδηµοσίευση κειµένου λόγω τυπογραφικού λάθους και ο 
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τυπογραφικός χώρος που δεν καλύπτεται από τα προς δηµοσίευση κείµενα (εξώφυλλο, 

οπισθόφυλλο, στοιχεία εκδότη και τυπογράφου, δηλ. 1 & 3/10 σελίδας και κάθε κενό). 

3. Το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την υπ’ αριθ 175/22-03-2012 θέµα 11ο απόφαση του επικύρωσε το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αποδεχόµενο την πρόταση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης του 

Ε.Τ.Α.Α. και κατακύρωσε τούτον στη δεύτερη των συµβαλλοµένων αντί του ποσού των δέκα οκτώ 

ευρώ και εβδοµήντα λεπτών (18,70 €) για κάθε σελίδα Α΄ ∆ηµοσίευσης, πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α., 

µε τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη διενέργειας του διαγωνισµού. Για την εξόφληση της 

Αναδόχου έχει δεσµευτεί πίστωση ποσού 202.350,00 € µε την υπ’ αριθµ. 7/02-01-2012 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 7 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του 

Ε.Τ.Α.Α.-ΤΑΝ. 

4. Ύστερα από τα παραπάνω, το Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών, δια του νοµίµου 

εκπροσώπου του κο Ζαφειρόπουλο Αργύριο αναθέτει στη δεύτερη των συµβαλλοµένων επιχείρηση 

«ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» όπως εκπροσωπείται στο παρόν και αυτή 

αναλαµβάνει την προµήθεια και εκτύπωση του εκδιδόµενου από το Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης 

Νοµικών ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων, σύµφωνα µε το άρθρ. 11 του Ν.∆. 4114/60 για ένα 

έτος, ήτοι από 01/04/2012 - 31/03/2013. Ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας του ∆.∆.∆. 02/04/2012 

µε την προαναφερθείσα τιµή των δέκα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα λεπτών (18,70 €) για κάθε σελίδα 

Α΄ ∆ηµοσίευσης, µη συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α. (Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται 

κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. Η εκτύπωση και προµήθεια της Β΄ ∆ηµοσίευσης θα γίνεται 

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

αποδέχεται ανεπιφύλακτα η δεύτερη των συµβαλλοµένων διά του εκπροσώπου της. Η ανάδοχος 

είναι υπόχρεη έναντι του Ε.Τ.Α.Α. –  Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών και µε τους αυτούς όρους της 

παρούσας σύµβασης να εκτυπώσει το ∆.∆.∆., εφ’ όσον της ζητηθεί από το Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα 

Ασφάλισης Νοµικών για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο µηνών, µετά την λήξη της παρούσας 

σύµβασης. 

5. Η εκτύπωση του δελτίου θα γίνεται µε στοιχεία των 10, σε δίστηλες σελίδες των 45 στίχων. Κάθε 

στίχος θα έχει 40 γράµµατα, υπολογιζόµενων ως γραµµάτων και των µεταξύ των λέξεων κενών 

διαστηµάτων. Τα περιεχόµενα τυπώνονται πάντα µε κεφαλαίους χαρακτήρες στο τέλος κάθε 

δελτίου, µε στοιχεία πάντα των 11 (γραµµατοσειρά). Το τµήµα ∆.∆.∆. του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα 

Ασφάλισης Νοµικών έχει το δικαίωµα, µε ευθύνη των αρµόδιων υπαλλήλων, να ζητάει διόρθωση σε 

πρωτότυπο κείµενο µετά την παραλαβή του από τον τυπογράφο, όταν αυτό είναι εφικτό και σε 

εύλογο χρονικό διάστηµα, εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η τελική διαδικασία εκτύπωσης, για την 
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καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόµενων. Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτη ανακοίνωση 

σχετική µε τη λειτουργία του ∆.∆.∆. αυτή θα τυπώνεται στο τελευταίο εξώφυλλο του κάθε τεύχους 

για όσο χρονικό διάστηµα αυτό κρίνεται αναγκαίο από τους αρµόδιους στο ∆.∆.∆. και θα θεωρείται 

Β΄ δηµοσίευση (χωρίς πληρωµή τυπογραφικού), όπως οι ήδη υπάρχουσες (ανακοίνωση συνδροµής- 

εξώφυλλο κ.λ.π.). 

6. Τα προς δηµοσίευση κείµενα θα παραδίδονται από το γραφείο του ∆.∆.∆. στο κατάστηµα του 

Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, σύµφωνα µε τους 

όρους της διακήρυξης, µόνο µία φορά την ηµέρα στις 14:00 περίπου στην ανάδοχο επιχείρηση 

«ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» µε υπογραφή παραλαβής στο αντίστοιχο βιβλίο του 

Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών και αριθµηµένα τα κείµενα. Η ανάδοχος επιχείρηση οφείλει 

να καταχωρίσει στο µεν φύλλο της Παρασκευής τα κείµενα που παρέλαβε από το Ε.Τ.Α.Α. – 

Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών από τη ∆ευτέρα  µέχρι και την Τετάρτη της ίδιας εβδοµάδας, στο δε 

φύλλο της ∆ευτέρας τα κείµενα που παρέλαβε την Πέµπτη και Παρασκευή της αµέσως 

προηγούµενης εβδοµάδας. Η έκδοση του δελτίου γίνεται δύο φορές την εβδοµάδα: ∆ευτέρα και 

Παρασκευή, ανεξάρτητα αν κάποια από αυτές τις µέρες συµπίπτει µε οποιαδήποτε αργία. 

Απαγορεύεται η παραλαβή κειµένου προς δηµοσίευση στο ∆.∆.∆. από τρίτους. Στο ∆.∆.∆. 

δηµοσιεύονται όσα κείµενα παρεδόθησαν από το οικείο γραφείο του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης 

Νοµικών. Τα προς παράδοση τεύχη θα είναι δεµένα σε πακέτα των 50 περίπου τευχών και πάντως 

όλες οι συσκευασίες θα περιέχουν ίσο αριθµό τευχών, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από την 

αρµόδια επιτροπή παραλαβής ∆.∆.∆. 

7. Ως χρόνος παράδοσης του ∆ελτίου ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων στο Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης 

Νοµικών και στο χώρο του γραφείου ∆.∆.∆. (Νο 100) ορίζεται αυστηρά η 8.00 π.µ. ώρα της 

ηµέρας εκδόσεως αυτού, δηλαδή τις ηµέρες ∆ευτέρα και Παρασκευή κάθε εβδοµάδας που 

εκδίδεται το ∆.∆.∆. και θα συνοδεύεται πάντα από τα πρωτότυπα κείµενα και τα σχετικά 

παραστατικά (δελτίο αποστολής) στον ίδιο χρόνο που παραδίδονται τα τεύχη. 

8. Η ανάδοχος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κηρύσσεται έκπτωτη, σε περίπτωση που δεν 

παραδώσει στο Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών το ∆ελτίο, µε τις νόµιµες προδιαγραφές του, 

µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται στην προαναφερόµενη διακήρυξη και το παρόν. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν και τα οριζόµενα στο άρθρο 12, παράρτηµα Β΄ της  υπ’ αριθµ. 02/2012 διακήρυξης. 

9. Η παραλαβή θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης 

Νοµικών, η οποία θα συντάσσει πρακτικό παραλαβής για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των 
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παραδοθέντων τευχών. Αν το σύνολο ή µέρος των παραδοθέντων τευχών δεν είναι σύµφωνα µε τους 

όρους της διακήρυξης και τα δείγµατα της Υπηρεσίας, η Επιτροπή δικαιούται να τα απορρίψει.  

10. Η ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτύπωση του ∆ελτίου ευθύνεται ατοµικά για κάθε ζηµία, 

θετική ή αποθετική, η οποία ενδεχοµένως θα προκύψει σε βάρος του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης 

Νοµικών από τυπογραφικό λάθος ή από λανθασµένη δηµοσίευση ή αταξία στο δηµοσιευµένο 

κείµενο από δική της αµέλεια ή αµέλεια των υπαλλήλων της ή από τη µη εµπρόθεσµη παράδοση του 

∆ελτίου στο Ε.Τ.Α.Α. –  Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών. Αν από τις πιο πάνω αναφερόµενες αταξίες ή 

παραλείψεις ή τυπογραφικά λάθη ζηµιωθούν τρίτοι οι οποίοι θα δικαιωθούν αποζηµίωσης από το 

Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, υποχρεούται η ανάδοχος στην καταβολή οποιασδήποτε 

τέτοιας αποζηµίωσης καθώς και ποινικής ρήτρας ίσης µε το ποσό της ζηµίας, το Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας 

Ασφάλισης Νοµικών δικαιούται µε µονοµερή δήλωσή του να συµψηφίσει κάθε ζηµία µε την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, που έχει κατατεθεί από την ανάδοχο, σε περίπτωση που αυτή επαρκεί, 

αλλιώς να επιδιώξει και περαιτέρω ικανοποίηση των απαιτήσεών του. 

11. Η δεύτερη των συµβαλλοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράρτηµα Β, της υπ’ αριθµ. 02/2012 

διακήρυξης, δια του νοµίµου εκπροσώπου της, κατέθεσε την υπ’ αριθµ. 151/703623-0 εγγυητική 

επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, µε ηµεροµηνία έκδοσης την 28-03-2012 για την καλή 

εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, ποσού 19.000,00 ευρώ (δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ). Η 

εγγυητική επιστολή είναι αορίστου χρόνου, δηλ. ισχύει µέχρις επιστροφής της στην Τράπεζα και θα 

επιστραφεί στην ανάδοχο εταιρεία µετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων του Ε.Τ.Α.Α. – 

Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών από την προµηθεύτρια. 

12. Η πληρωµή της αναδόχου θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα και µετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των εκτυπωθέντων τευχών κάθε εβδοµάδας και τη συµβατική αξία αυτών, αφού 

κοστολογηθούν από αρµόδιο γραφείο του ∆.∆.∆. και επιστραφούν στο Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέας 

Ασφάλισης Νοµικών τα κείµενα που έχουν δηµοσιευθεί και προσκοµισθούν τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: α) τιµολόγιο της αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ», β) 

εξοφλητική απόδειξη της αναδόχου αν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ», γ) 

δελτίο αποστολής των τυπωθέντων τευχών του ∆.∆.∆., δ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν 

ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, ε) η πληρωµή θα γίνεται 

µετά την επιστροφή του εντάλµατος πληρωµής, εγκεκριµένου από την Υπηρεσία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου που ελέγχει τις δαπάνες του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών. 

13. Αναπόσπαστα στοιχεία του παρόντος συµφωνητικού αποτελούν: α) η µε ηµεροµηνία 12/01/2012 

και µε αριθµό 2/2012 διακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού, β) η από 06/02/2012 έγγραφη 
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οικονοµική και τεχνική προσφορά της δεύτερης των συµβαλλοµένων και γ) η υπ’ αριθµ 175/22-03-

2012 θέµα 11ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία, αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την παρούσα 

σύµβαση. 

14. Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης 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 δικαστήρια των Αθηνών.   

15. Το παρόν συµφωνητικό συντάχθηκε σε τρία 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 

             

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  
 

 

 

   ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 


