
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Νο16/ 2010

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα , 04 /03 /2011, ημέρα Παρασκευή μεταξύ:

Α) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Ε.Τ.Α.Α. – το οποίο συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα

ως <<Εργοδότης>>, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μάρνη 22  Αθήνα, ο πρώτος

συμβαλλόμενος, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ.

Ζαφειρόπουλο Αργύριο και

Β) της εταιρείας «Giesecke & Devrient Maτσούκης Α.Ε.» Εκτυπώσεων Ασφαλείας που συνοπτικά θα

αναφέρεται στην παρούσα ως << o Ανάδοχος>>, που εδρεύει στο Ίλιον στη Λεωφόρο Δημοκρατίας

69, Τ.Κ. 131 22 και εκπροσωπείται νόμιμα από :

1)κ. Ματσούκη Ευθύμιο του Αλεξάνδρου, κάτοικο Αγ. Αναργύρων Αττικής, κάτοχο του υπ’ αριθμ.

ΧΧΧΧΧ Α.Δ.Τ. του Α.Τ. ΧΧΧΧΧΧ και ΑΦΜ ΧΧΧΧΧ ΔΟΥ ΧΧΧΧΧ και 2) κ. Ματσούκη

Δημήτριο του Σπυρίδωνα, κάτοικο Κηφισιάς, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ του Α.Τ.

ΧΧΧΧΧΧ και Α.Φ.Μ ΧΧΧΧΧΧ, Δ.Ο.Υ ΧΧΧΧΧΧ σύμφωνα με το από 6 Μαΐου 2009 Φ.Ε.Κ. με αρ

3222, Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι, προς υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν

και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το Ε.Τ.Α.Α. με την από 19/11/2010 και με αριθμό 16 διακήρυξη του, προκήρυξε δημόσιο ανοιχτό

μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

τιμή, για την εκτύπωση ενσήμων, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο της ανωτέρω

αναφερομένης διακήρυξης. Συγκεκριμένα 1.370.000 τεμ. ένσημα σε 6 κλάσεις των Τομέων Υγείας-

Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, 1.440.000 τεμ. ένσημα σε 5 κλάσεις του Τομέα Υγείας Δικηγόρων

Πειραιά, 23.000.000 τεμ. ένσημα 5 κατηγοριών και 13 συνολικών κλάσεων του Τομέα Ασφάλισης

Νομικών – ΤΕΑΔ και 100.000.000 τεμ. ένσημα σε 4 κλάσεις των Τομέων Ασφάλισης και Υγείας

Συμβολαιογράφων συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 288.360,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών του Ε.Τ.Α.Α. που συστάθηκε νόμιμα, με την

με αριθμ. 83/10-6-2010 Θέμα 13ο απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., διενήργησε τον παραπάνω

διαγωνισμό στις 30/12/2010 και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού αυτού (ή μέρους του)

στη δεύτερη των συμβαλλομένων «Giesecke & Devrient Mατσούκης Α.Ε.» Εκτυπώσεων Ασφαλείας

η οποία  διά του νομίμου εκπροσώπου της με την από 28/12/2010 έγγραφη προσφορά που υπέβαλε

για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, προσέφερε το ποσόν των διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων.
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τετρακοσίων εξήντα πέντε (259.465)€ για το σύνολο της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα.

Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με την με αριθ. 119/17-02-2011 θέμα 17ο απόφασή του επικύρωσε το

αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τους Τομείς Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών , Υγείας

Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων του

Ε.Τ.Α.Α. αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών του

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

διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων. τετρακοσίων εξήντα πέντε (259.465) € πλέον Φ.Π.Α. με τους

όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

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

αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία «Giesecke & Devrient Mατσούκης Α.Ε.»

Εκτυπώσεων Ασφαλείας, όπως εκπροσωπείται στο παρόν και αυτή αναλαμβάνει την εκτύπωση και

προμήθεια:

Α .1.370.000 τεμ. ενσήμων σε 6 κλάσεις των Τομέων Υγείας – Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών με το

συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ (4.521,00 €) πλέον ΦΠΑ, το

οποίο δεσμεύτηκε με την  υπ’ αριθμ…………..και με ημερομηνία ………………απόφασης

ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α.,……………..με αριθμό καταχώρησης……………στο βιβλίο

εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της οικονομικής υπηρεσίας.

Β. 1.440.000 τεμ. ενσήμων σε 5 κλάσεις του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά με το συνολικό ποσό

των επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (7.344,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο

δεσμεύτηκε με την  υπ’ αριθμ…………..και με ημερομηνία ………………απόφασης ανάληψης

υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α.,……………..με αριθμό καταχώρησης……………στο βιβλίο εγκρίσεων

και εντολών πληρωμής της οικονομικής υπηρεσίας.

Γ. 23.000.000 τεμ. ενσήμων σε 5 κατηγορίες και 13 κλάσεις συνολικά του Τομέα Ασφάλισης

Νομικών των ενενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (96.600,00 €) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο

δεσμεύτηκε με την  υπ’ αριθμ…………..και με ημερομηνία ………………απόφασης ανάληψης

υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α.,……………..με αριθμό καταχώρησης……………στο βιβλίο εγκρίσεων

και εντολών πληρωμής της οικονομικής υπηρεσίας.
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Δ1. 40.000.000 τεμ. ενσήμων σε 1 κλάση του Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων με το ποσό

των εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων (60.400,00) € πλέον Φ.Π.Α., το οποίο δεσμεύτηκε με την  υπ’

αριθμ…………..και με ημερομηνία ………………απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του

Ε.Τ.Α.Α.,……………..με αριθμό καταχώρησης……………στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών

πληρωμής της οικονομικής υπηρεσίας.

Δ2. 60.000.000 τεμ. ενσήμων σε 3 άλλες κλάσεις του Τομέα Υγείας Συμβολαιογράφων με το ποσό

των ενενήντα χιλ. εξακοσίων (90.600,00) € πλέον Φ.Π.Α., το οποίο δεσμεύτηκε με την  υπ’

αριθμ…………..και με ημερομηνία ………………απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του

Ε.Τ.Α.Α.,……………..με αριθμό καταχώρησης……………στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών

πληρωμής της οικονομικής υπηρεσίας. Συνολικό ποσό και για τους δύο αυτούς Τομείς των

Συμβολαιογράφων εκατόν πενήντα μία χιλ. (151.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Τα ένσημα αυτά λεπτομερώς περιγράφονται στην από 19/11/2010 διακήρυξη με αρ. 16/2010 και

συγκεκριμένα στα παραρτήματα Α και Γ  αυτής και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης αυτής, τους

οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα  η δεύτερη των συμβαλλομένων δια του εκπροσώπου της.

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις:

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΛΑΣΕΙΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς εκτύπωση και προμήθεια ένσημα αναλυτικά ανά Τομέα έχουν ως εξής:

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑΔ
4,65% επί της καθαρής αξίας (φόρος προμηθευτών 4%,κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 0,25% & 0,10%,
ΤΕΑΔΥ 0,30% )
Β. ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
3% Στην καθαρή προ ΦΠΑ αξία του Τιμολογίου για το Μ.Τ.Π.Υ.
2,4% Χαρτόσημο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ.
4% Στην καθαρή προ ΦΠΑ αξία του τιμολογίου παρακράτηση φόρου

Α. ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
1. κλάση 0,20€ τεμ. 130.000
2. κλάση 0,60€ τεμ. 600.000
3. κλάση 1,15€ τεμ. 420.000
4. κλάση 2,30€ τεμ. 120.000
5. κλάση 3,00€ τεμ. 70.000
6. κλάση 10,00€ τεμ. 30.000 1.370.000
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ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Α. Για τον Τομέα Υγείας –Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών στα γραφεία των Τομέων αυτών στην οδό
Χαριλάου Τρικούπη 34 Αθήνα
Β. Για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά στα γραφεία του Τομέα αυτού στην οδό Ηρώων
Πολυτεχνείου 47 στον Πειραιά ή στην θυρίδα του Τομέα στην Εθνική Τράπεζα υποκ.190 στην οδό
Εθνικής Αντιστάσεως 3 στον Πειραιά.
Γ. Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών στο θησαυροφυλάκιο που βρίσκεται στα γραφεία αυτού στην
οδό Σωκράτους 53 Αθήνα.
Δ. Για τους Τομείς Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων στο χώρο φύλαξης των ενσήμων που
βρίσκεται στα γραφεία του Τομέων αυτών στην οδό Κάνιγγος 27 Αθήνα.

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
1. κλάση 0,30€ τεμ. 700.000
2. κλάση 0,70€ τεμ. 100.000
3. κλάση 1,15€ τεμ. 500.000
4. κλάση 1,00€ τεμ. 40.000
5. κλάση 2,00€ τεμ. 100.000 1.440.000
Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑΔ
Κατηγορίες
1.   ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ
α. κλάση 2,00 € τεμ. 1.000.000
β. κλάση 4,00 € τεμ. 1.000.000
2.   ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
α. κλάση 4,00 € τεμ. 500.000
3.   ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
α. κλάση 0,05€ τεμ. 6.000.000
β. κλάση 0,10€ τεμ. 3.000.000
γ. κλάση 0,20€ τεμ. 3.000.000
δ. κλάση 0,50€ τεμ. 2.000.000
ε. κλάση 1,00€ τεμ. 500.000
4.   ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
α. Κλάση 0,30€ τεμ. 1.500.000
5.   ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ   ΕΝΣΗΜΟ
α. κλάση 0,20€ τεμ. 500.000
β. κλάση 0,50€ τεμ. 1.000.000
γ. κλάση 1,00€ τεμ. 1.500.000
δ. κλάση 2,00€ τεμ. 1.500.000 23.000.000
Δ. ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ&ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
1. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
α. Κλάση 0,01€ τεμ. 40.000.000
2.   ΤΟΜΕΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
α. Κλάση 0,25 € τεμ. 40.000.000
β. Κλάση 0,50 € τεμ. 10.000.000
γ. Κλάση 1,00 € τεμ. 10.000.000 100.000.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ.                                                125.810.000
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TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΝΣΗΜΩΝ

Α.ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Τα ένσημα θα εκτυπωθούν επί κομμιομένου χάρτου Ευρωπαϊκής προέλευσης η δε διάτρηση

θα είναι κανονική ομοιόμορφη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται με ευχέρεια η αποκοπή των ενσήμων

μεταξύ τους αλλά και του αποκόμματος.

Η εκτύπωση των ενδείξεων θα γίνει σε μονοχρωμία, ο χρωματισμός θα είναι ανεξίτηλος και

δεν θα παρουσιάζει διαφορές αποχρώσεως.

Το σχήμα, οι διαστάσεις το χρώμα και η παράσταση των ενσήμων θα είναι όμοια ακριβώς με

τα ήδη κυκλοφορούντα ένσημα του ΕΤΑΑ – ΤΥΠΔΑ και θα φέρουν τη φράση «έκδοση 2010».

Επίσης θα διαχωρίζονται με πιεστική διάτρηση στο κύριο σώμα και στο απόκομμα. Θα έχουν την ίδια

ακριβώς διάσταση (21 Χ 36,5 χιλ), διάταξη, χρώμα ανά κλάση και παράσταση σύμφωνα με τις

υποδείξεις των Τομέων μας.

Η συσκευασία των ενσήμων θα γίνει σε δεσμίδες των 1000 τεμαχίων (φύλλα 20Χ50 ένσημα)

κάθε μία των οποίων θα περιβάλλεται με ταινία χάρτου.  Οι ανωτέρω δεσμίδες συσκευάζονται σε

δέματα των είκοσι δεσμίδων (20Χ1000) και συνολικά 20.000 τεμαχίων που συσκευάζονται σε

δέματα 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.

Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις των Τομέων, οδός  Χαρ. Τρικούπη 34 Αθήνα από    την

Επιτροπή παρακολούθησης εκτύπωσης ενσήμων, καταστροφής κακέκτυπων και παραλαβής αυτών.

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το σχήμα, οι διαστάσεις, το χρώμα και η παράσταση των ενσήμων θα είναι όμοια ακριβώς με τα ήδη

κυκλοφορούντα ένσημα του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α.  Όλα τα ένσημα θα

έχουν την ίδια ακριβώς διάσταση, διάταξη, χρώμα ανά είδος και παράσταση με τα ένσημα

προηγουμένων εκδόσεων. Τα ένσημα των κλάσεων 0.70 και 1.15 θα διαχωρίζονται με πιεστική

διάτρηση στο κύριο σώμα και στο απόκομμα και η διάσταση κάθε ενσήμου (σώμα και απόκομμα

ομού) θα είναι 20mm Χ 42 mm. Τα ένσημα των κλάσεων 0.30, 1.00 και 2.00 δεν έχουν απόκομμα και

η διάσταση κάθε ενσήμου θα είναι 26mm Χ 36,5 mm.

Τα ένσημα θα εκτυπωθούν επί κομμιομένου χάρτου Ευρωπαϊκής προελεύσεως και η διάτρηση θα

είναι κανονική και ομοιόμορφη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται με ευχέρεια η αποκοπή των      ενσήμων
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μεταξύ τους αλλά και του αποκόμματος από το κυρίως σώμα του ενσήμου της κατηγορίας των

0.70 και 1.15 ευρώ.

Η εκτύπωση των ενδείξεων θα γίνει σε μονοχρωμία, ο χρωματισμός θα είναι ανεξίτηλος και δεν θα

παρουσιάζει διαφορές αποχρώσεως.

Κάθε ένσημο – στο κυρίως σώμα – θα φέρει την απεικόνιση της θεάς Θέμιδος  και περιφερειακά

αυτού την ονομασία του Τομέα: «Ε.Τ.Α.Α- ΤΟΜΕΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» και την

ονομαστική αξία του ενσήμου.

Τα ένσημα των 0.70 και 1.15 θα φέρουν στο απόκομμα την ονομασία του Τομέα «Ε.Τ.Α.Α-

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» και την ονομαστική αξία του ενσήμου (όπως

υποδείγματα / σχέδιο ενσήμων), ενώ τα δικαστικά ένσημα των 1.00 και 2.00 θα αναγράφουν και τις

λέξεις «ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ» στο κάτω μέρος του ενσήμου πάνω από την ονομαστική αξία τους.

Η εκτύπωση θα γίνει σε πλάκες (φύλλα) των 50 (πενήντα) ενσήμων με αναγραφή στο περιθώριο

(πλαίσιο) της φράσης «έκδοση 2010».

Η παραγωγή, εκτύπωση και παράδοση των ανωτέρω ενσήμων θα γίνει κατά τους κανόνες της επιστήμης

και της τεχνικής.

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.

Η συσκευασία των ενσήμων θα γίνει σε δεσμίδες των 1000 τεμαχίων (φύλλα 20 Χ 50 ένσημα) κάθε

μία των οποίων θα περιβάλλεται με ταινία χάρτου. Οι ανωτέρω δεσμίδες συσκευάζονται σε δέματα

των δέκα δεσμίδων (10 Χ1000) και συνολικά 10.000 τεμαχίων που συσκευάζεται σε δέματα

περιτυλιγμένα με χοντρό χαρτί αντοχής, το οποίο θα περιβάλλεται από 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.

Τα δέματα αυτά θα φέρουν στις δύο μικρότερες διαστάσεις τους ετικέτες χρώματος ίδιου με την

κλάση των ενσήμων που περιέχουν, στις οποίες θα αναγράφεται ο φορέας, το εργοστάσιο παραγωγής

των ενσήμων, η ποσότητα ,η αξία και το είδος των περιεχομένων ενσήμων. Εννοείται ότι όπου οι

ποσότητες ή το υπόλοιπο των ποσοτήτων είναι μικρότερο των 10.000 η συσκευασία θα γίνεται στη

μικρότερη ποσότητα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε οι ταινίες χάρτου που θα περιβάλλουν

τις δεσμίδες να είναι του αυτού πάχους και βάρους, καθώς επίσης και το χαρτί που θα περιβάλλει το

δέμα να έχει το αυτό βάρος.
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Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑΔ

Τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του προς προμήθεια υλικού (ένσημα) που απαιτούνται είναι

τα ακόλουθα:

Συσκευασία ενσήμων

Η συσκευασία των ενσήμων θα γίνει σε δέματα με χάρτινο περιτύλιγμα, το οποίο θα φέρει στη μία

των μεγαλύτερων των πλευρών και ειδικά της εμπρόσθιας όψης άνοιγμα (παράθυρο), για την οπτική

αναγνώριση ενός τουλάχιστον ολόκληρου ενσήμου από αυτά που θα περιέχονται στο δέμα. Το όλο

περιτύλιγμα θα διασφαλίζεται από δύο χάρτινες ταινίες σταυροειδώς κολλημένες πάνω σε αυτό.

Κάθε δέμα ενσήμων των κατηγοριών 1.ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ 2.ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’

ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ και 4. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, θα περιέχει 20.0000 τεμάχια ενσήμων. Κάθε

δέμα ενσήμων των κατηγοριών 3.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ και 5.ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ, θα

περιέχει 40.000 τεμάχια ενσήμων.

Ανάλογα με την κατηγορία και κλάση των ενσήμων που θα περιλαμβάνει κάθε δέμα πρέπει να φέρει

στις δύο μικρές του πλάγιες πλευρές ετικέτες χρώματος ίδιου με την κλάση των ενσήμων που

περιέχει, που θα επισημαίνουν το περιεχόμενο, όπως οι παρακάτω ενδείξεις αντίστοιχα:

1/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ

α/ Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν./Τ.Ε.Α.Δ.
ΕΝΣΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
ΚΛΑΣΗ 2,00 € (με απόκομμα)
ΤΕΜΑΧΙΑ ( 1.000 Χ 20 )= 20.000

ΑΞΙΑ = 40.000 Ευρώ
β/ Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν./Τ.Ε.Α.Δ.

ΕΝΣΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
ΚΛΑΣΗ 4,00 € (με απόκομμα)
ΤΕΜΑΧΙΑ ( 1.000 Χ 20 )= 20.000

ΑΞΙΑ = 80.000 ευρώ

2/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

α/ Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν./Τ.Ε.Α.Δ.
ΕΝΣΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΚΛΑΣΗ 4,00 € (με απόκομμα)

ΤΕΜΑΧΙΑ ( 1.000 Χ 20 )= 20.000
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4/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
α/ Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Α.Ν.

ΕΝΣΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΚΛΑΣΗ 0,30 € (με απόκομμα)
ΤΕΜΑΧΙΑ ( 1.000 Χ 20 )= 20.000

ΑΞΙΑ = 6.000 ευρώ

ΑΞΙΑ = 80.000 ευρώ

3/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
α/ Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Α.Ν.

ΕΝΣΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΛΑΣΗ 0,05 € (χωρίς απόκομμα)
ΤΕΜΑΧΙΑ ( 2.000 Χ 20 )= 40.000

ΑΞΙΑ = 2.000 ευρώ

β/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.
ΕΝΣΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΛΑΣΗ 0,10 € (χωρίς απόκομμα)
ΤΕΜΑΧΙΑ ( 2.000 Χ 20 )= 40.000

ΑΞΙΑ = 4.000 ευρώ
γ/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.

ΚΛΑΣΗ 0,20 € (χωρίς απόκομμα)
ΤΕΜΑΧΙΑ ( 2.000 Χ         20 )= 40.000

ΑΞΙΑ = 8.000 ευρώ
δ/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.

ΕΝΣΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΛΑΣΗ 0,50 € (χωρίς απόκομμα)
ΤΕΜΑΧΙΑ ( 2.000 Χ         20 )= 40.000

ΑΞΙΑ = 20.000 ευρώ
ε/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.

ΕΝΣΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΛΑΣΗ 1,00 € (χωρίς απόκομμα)
ΤΕΜΑΧΙΑ ( 2.000 Χ         20 )= 40.000

ΑΞΙΑ = 40.000 Ευρώ
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5/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
α/ Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Α.Ν.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
ΚΛΑΣΗ 0,20 € (χωρίς απόκομμα)
ΤΕΜΑΧΙΑ ( 2.000 Χ 20 )= 40.000

ΑΞΙΑ = 8.000 ευρώ

β/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
ΚΛΑΣΗ 0,50 € (χωρίς απόκομμα)
ΤΕΜΑΧΙΑ ( 2.000 Χ 20 )= 40.000

ΑΞΙΑ = 20.000 ευρώ
γ/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
ΚΛΑΣΗ 1,00 € (χωρίς απόκομμα)
ΤΕΜΑΧΙΑ ( 2.000 Χ         20 )= 40.000

ΑΞΙΑ = 40.000 ευρώ
δ/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
ΚΛΑΣΗ 2,00 € (χωρίς απόκομμα)
ΤΕΜΑΧΙΑ ( 2.000 Χ         20 )= 40.000

ΑΞΙΑ = 80.000 ευρώ

Χαρτί

Η εκτύπωση των ενσήμων θα γίνει επί υδατογραφημένου χάρτου κομμιωμένου βάρους 90 γρ.

περίπου, δείγμα του οποίου πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι. Ο κύλινδρος για την

εκτύπωση των ενσήμων επί υδατογραφημένου χάρτου, ο οποίος είναι ιδιοκτησία του Ε.Τ.Α.Α. –

Τομέα Ασφάλισης Νομικών, βρίσκεται σε αποθήκη  της Ελληνικής Πρεσβείας (Προξενείο) στο

Λονδίνο, τον οποίο θα παραλάβει ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της συμβάσεως, κατόπιν έγγραφης

εντολής του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Ασφάλισης Νομικών από το Προξενείο, προκειμένου να

χρησιμοποιήσει αυτόν για την εκτύπωση των ενσήμων.

Μετά τη χρησιμοποίηση του κυλίνδρου οφείλει πάραυτα να παραδώσει αυτόν στο Ελληνικό

Προξενείο με έξοδά του ο ανάδοχος, προς αποθήκευση ή στον τόπο που θα υποδειχθεί από το

Προξενείο.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μόνο εφόσον ο ανάδοχος προσκομίσει στο Ε.Τ.Α.Α. –

Τομέα Ασφάλισης Νομικών έγγραφο του Προξενείου, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι παρεδόθη ο

κύλινδρος σε αυτό προς αποθήκευση.
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Οδόντωση ενσήμων

Η οδόντωση των ενσήμων θα είναι κανονική ως προς τον αριθμό των οπών σε κάθε μια 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.

Παραστάσεις – χρωματισμοί – κείμενα ενσήμων

Όλα τα ένσημα που θα εκτυπωθούν θα είναι γενικά, όμοια και ίσα στο μέγεθος με τα

κυκλοφορούντα σε ευρώ.

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

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.

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.

Η εκτύπωση των ενδείξεων θα γίνει σε μονοχρωμία, ο χρωματισμός θα είναι ανεξίτηλος και δεν θα

παρουσιάζει διαφορές αποχρώσεως. Το χαρτί θα είναι βάρους τουλάχιστον 90 γραμμαρίων.

Η συσκευασία των ενσήμων θα γίνει σε δεσμίδες των 5.000 τεμαχίων ενσήμων (50 φύλλων των 100

ενσήμων έκαστο)  κάθε μία των οποίων θα περιβάλλεται με ταινία χάρτου.  Τέλος κάθε δέμα δέκα

(10) δεσμίδων των πέντε χιλιάδων  (5.000)  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.

Η ποσοτική ανοχή των προς εκτύπωση ενσήμων ανέρχεται σε ποσοστό ±5% είτε επί του συνόλου

της προς εκτύπωσης ποσότητας, είτε κατά κλάση για κάθε Τομέα του Ε.Τ.Α.Α, χωριστά την επί

πλέον εκτυπωθείσα ποσότητα, οι Τομείς Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών , Υγείας Δικηγόρων

Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων έχουν δικαίωμα ή
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να τη καταστρέψουν ή να την αγοράσουν με την επιτευχθείσα τιμή με απόφαση του Δ.Σ. του

Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από σχετική εισήγηση τους .

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης το Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από σχετικό αίτημα των Τομέων Υγείας

–Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ,

Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα ν’ αυξήσει μέχρι 15%

τη συμβατική ποσότητα για τους Τομείς αυτούς, για όλες τις κλάσεις των ενσήμων με την

απαραίτητη προϋπόθεση της ενημέρωσης του Αναδόχου για παράδοση των απαιτούμενων

ποσοτήτων σε διάστημα όχι λιγότερο του ενός (1) μηνός από την ειδοποίηση του.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ

1. Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης των ενσήμων των Τομέων Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων

Αθηνών , Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και Υγείας

Συμβολαιογράφων θα παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, οι υπάλληλοι εκπρόσωποι

των πιο πάνω Τομέων, οι οποίοι έχουν οριστεί με τις υπ’ αριθμ. 106/18-11-2010 θέμα 16ο και 108/03-

12-2010 θέμα 42ο αποφάσεις του Δ.Σ .του Ε.Τ.Α.Α., παρουσία των οποίων και μόνο θα γίνεται η

εκτύπωση. Σε περίπτωση που απαιτηθεί μετακίνηση υπαλλήλων (μέλη επιτροπών παραλαβής,

εκπρόσωποι των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. κ..λ..π ) εκτός έδρας του Ε.Τ.Α.Α. ( Ν. Αττικής ) ο Ανάδοχος

επιβαρύνεται με τα έξοδα μετάβασης και παραμονής των πιο  πάνω υπαλλήλων,  στις εγκαταστάσεις

του καθώς και για την επιστροφή τους, στην έδρα τους.

2. Η εκτύπωση θα γίνεται με σύστημα OFFSET. Oι τσίγκοι και τα films που θα χρησιμοποιηθούν

για την εκτύπωση θα κατασκευαστούν με δαπάνες του Αναδόχου. Μετά το πέρας των εργασιών, οι

τσίγκοι, τα κακέκτυπα, τα δοκίμια καθώς και η επιπλέον εκτυπωθείσα ποσότητα την οποία δεν θα

αγοράσουν οι Τομείς Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών , Υγείας Δικηγόρων Πειραιά,

Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων θα καταστραφούν στους

χώρους εκτύπωσης των ενσήμων με πολλαπλές τομές παρουσία των αντίστοιχων επιτροπών

παραλαβής των πιο πάνω Τομέων. Τα δε films ή άλλα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την

εκτύπωση των ενσήμων, αφού σφραγισθούν και υπογραφούν από τις επιτροπές παραλαβής των

Τομέων Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών , Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-

ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων θα φυλαχθούν σε ειδικό χώρο που διαθέτουν οι

Τομείς αυτοί για να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική εκτύπωση.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε επιμέλεια προς αποφυγή κυκλοφορίας άλλων

ενσήμων, πλην αυτών που θα παραδοθούν στους Τομείς Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών ,



12

Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και Υγείας

Συμβολαιογράφων, σε αντίθετη περίπτωση θα ευθύνεται σε πλήρη αποζημίωση για κάθε θετική ή

υποθετική ζημία των πιο πάνω Τομέων, ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης των εκπροσώπων του.

Ολόκληρη η ποσότητα των εκτυπωθέντων ενσήμων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές

και τα δείγματα των πιο πάνω Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. Τομέων Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών,

Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων.

ΑΡΘΡΟ 5.ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής,

ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει για έλεγχο στους Τομείς Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων

Αθηνών , Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και Υγείας

Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α., δείγματα των προς εκτύπωση ενσήμων. Σε  περίπτωση που δεν

συμμορφωθεί με τυχόν διορθώσεις και υποδείξεις που θα του γίνουν, η ευθύνη για τα τυχόν λάθη που

θα παρατηρηθούν θα βαρύνει αυτόν και μόνο, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να ανατυπώσει τα

λανθασμένα ένσημα.

Μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση της συνολικής ποσότητας των ενσήμων των Τομέων Υγείας

–Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών , Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ,

Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α., ενώπιων των αρμόδιων επιτροπών

παραλαβής.

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

Σε περίπτωση που κατά την αποσφράγιση των δεμάτων ή δεσμίδων, οποτεδήποτε παρουσιασθεί

έλλειμμα ενσήμων ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως αποζημίωση την αξία των

ελλειπόντων.

2. Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται,

ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες

περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος

φόρτωσης –παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς,

κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
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3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τους Τομείς Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών ,

Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων

του Ε.Τ.Α.Α., την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής των

Τομέων αυτών, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό ,τουλάχιστον πέντε (5)

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο

προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με

μακροσκοπική εξέταση.

Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό

πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης).

Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό

πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους

της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

4. Μετά την προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτου, ο προμηθευτής υποχρεούται να

υποβάλλει στον αντίστοιχο Τομέα, αποδεικτικό ,θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο

οποίο αναφέρεται  η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε

εκτέλεση της οποίας προσκομίσθηκε.

5. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης των υλικών

μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  ή άλλοι

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των

συμβατικών ειδών. Σε περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν

επιβάλλονται κυρώσεις.

6. Η παράδοση των εκτυπωθέντων ενσήμων θα γίνει στις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής των

Τομέων Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-

ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. που ορίσθηκαν με τις υπ΄αριθμ.

106/18-11-2010 θέμα 16ο & 108/03-12-2010 θέμα 42ο αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και

στους χώρους που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης.

7. α. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο

προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με

μακροσκοπική εξέταση.
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β. Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από τις αρμόδιες επιτροπές

παραλαβής των Τομέων Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, Υγείας Δικηγόρων Πειραιά,

Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. οριστικό

πρωτόκολλο(παραλαβής ή απόρριψης).

γ. Σε περίπτωση που οι επιτροπές παραλαβής των Τομέων Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων

Αθηνών, Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και Υγείας

Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις

παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης

και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

δ. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής των Τομέων

Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών , Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ,

Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον

Ανάδοχο.

ε. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την

οριστική παραλαβή τους.

στ. Η παραλαβή των υλικών, η έκδοση των σχετικών πρωτόκολλων παραλαβής και η υποβολή

τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Τομέων Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών , Υγείας

Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων του

Ε.Τ.Α.Α., πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παράδοση

των υλικών αυτών.

ζ. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτόκολλου δεν πραγματοποιηθεί

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο στην προηγούμενη παράγραφο χρόνο,

θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη δικαιωμάτων του Τομέα για

τον οποίο προορίζονται τα υλικά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π..δ. 118/2007.

8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των

υλικών, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση

του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με

τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Σε

περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που

ορίζεται για την αντικατάσταση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού

συμβατικού χρόνου, ο δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω

εκπρόθεσμης παράδοσης.  Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα
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στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον  έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος

και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20

ημερών από την κοινοποίηση της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή

γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον Ανάδοχο 10% επί της

αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος και του

χορηγήθηκε δικαίωμα αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την

παραλαβή των νέων υλικών ή τη λήξη προθεσμίας για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιμο

του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Τα απορριφθέντα υλικά επιστρέφονται και

καταστρέφονται ενώπιον της αρμόδιας προς τούτου επιτροπής κατά τους όρους της παρ. 2 του

άρθρου 4 του παρόντος συμφωνητικού.

9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28, και 33 του π..δ. 118/2007.

10. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του

συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου

της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω επιβάλλεται, εκτός και τυχόν

προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼

του μέγιστου προβλεπόμενου από τα παραπάνω χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου

προβλεπόμενου από το άρθρο αυτό χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των

περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.

γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

11. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας

των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν

εκπρόθεσμα, επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

12. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης Αναδόχου ως έκπτωτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα

να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του εις βάρος του

προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με

ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο



16

χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη

παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα

αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από

την οριστική παραλαβή των υλικών.

13.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση

ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος και

μετατίθεται αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης- παράδοσης.

14. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή, σε

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,

εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

15. Ο Ανάδοχος με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Α. κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παράδωσε ή

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο της παράτασης που του

δόθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο αυτό.

16 .Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν:

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε  ή το υλικό δεν φορτώθηκε, ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε

με ευθύνη του Ε.Τ.Α.Α.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

17. Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη  της ημερομηνίας

διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρους του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή

αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

18. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλονται, με απόφαση του

αρμοδίου  για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι

παρακάτω κυρώσεις:

α. Κατάπτωση ολική ή μερική  της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

β. Προμήθεια του υλικού εις βάρος του έκπτωτου Αναδόχου είτε από τους  υπόλοιπους

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με

διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 (Διαδικασία με διαπραγμάτευση)
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του π..δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά των Τομέων Υγείας –

Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών , Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Ασφάλισης

και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται εις

βάρος του έκπτωτου Αναδόχου.

Ο καταλογισμός αυτός θα γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα

προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του

καταλογιζόμενου ποσού γίνεται  με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και

με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των

φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε

περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της

Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον

ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που

διενεργεί το διαγωνισμό.

δ Καταλογισμός στον Ανάδοχο ποσού ίσο με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία

κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη

της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του

δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. (11.2) του

άρθρου του Αναδόχου.

19. Σε περίπτωση που η προμήθεια του υλικού σε βάρος έκπτωτου Αναδόχου γίνεται με

τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης,

από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε

βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1 .Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Ανάδοχο  θα πραγματοποιηθεί από τους Τομείς Υγείας

–Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών , Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ,

Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. χωριστά για κάθε Τομέα με την εξόφληση

του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

2.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
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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>>.

3. Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο τα σχετικά τιμολόγια, οι αρμόδιες

Υπηρεσίες των Τομέων Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών , Υγείας Δικηγόρων Πειραιά,

Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. υποχρεούνται

να διαβιβάσουν, άμεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόμενα με την πληρωμή στις αρμόδιες

Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο.

4. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του  τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτόκολλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

5. Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει από τους Τομείς Υγείας –Πρόνοιας

Δικηγόρων Αθηνών , Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, Ασφάλισης και

Υγείας Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή των τιμολογίων

πώλησης από αυτόν οι οφειλέτες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π..δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.

138/Α/5.6.2003) <<Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για

την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές>>, καθίστανται

υπερήμεροι και οφείλουν τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η δεύτερη των συμβαλλόμενων, δια του νομίμου εκπροσώπου της κατέθεσε την με αριθμό

GRΗ083602/21-02-2011 εγγυητική επιστολή της Alpha Bank ποσού 460,00 ευρώ υπέρ του Τομέα

Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α., την με αριθμ. GRH083601/21-02-2011

εγγυητική επιστολή της ALPHA BANK ποσού 750,00 € υπέρ του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά

του Ε.Τ.Α.Α., την με αριθμ.GRH083600/21-02-2011 εγγυητική επιστολή  της ALPHA BANK ποσού

9.700,00 € υπέρ του Τομέα Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ του Ε.Τ.Α.Α. και την με αριθμ.

GRH083599/21-02-2011 εγγυητική επιστολή της ALPHA BANK ποσού 15.100,00 € υπέρ των

Τομέων Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. για την καλή εκτέλεση των όρων της

παρούσας σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές αυτές είναι αορίστου χρόνου και θα παραμείνουν στο
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Ε.Τ.Α.Α. για έξι μήνες μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τους Τομείς

Υγείας –Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ,

Ασφάλισης και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. και μετά την εκκαθάριση των τυχόν

απαιτήσεων των Τομέων αυτών από τον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της

διακήρυξης και του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΑ

1. Επιτρέπεται τροποποίηση της παρούσας σύμβασης κατόπιν συμφωνίας των μερών, η οποία όμως

θα γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο 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 σύμβασης αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

2. Αναπόσπαστο μέρος και στοιχεία της παρούσας σύμβασης αποτελούν:

α) η από 19/11/2010 με αριθ.16 διακήρυξη του  διαγωνισμού του Ε.Τ.Α.Α.

β) η από 28/12/2010 έγγραφη προσφορά του Αναδόχου

γ) οι με αριθ. 106/18-11-2010 θέμα 16ο , 108/03-12-2010 θέμα 42ο και 119/17-02-2011 θέμα 17ο

αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο με την παρούσα σύμβαση.

3. Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και αφού αναγνώσθηκε και κατανοήθηκε

πλήρως το περιεχόμενο του και από τα δύο μέρη, υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους και ο

καθένας απ’ αυτούς έλαβε από ένα αντίγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Αργύριος Ζαφειρόπουλος Ε. Ματσούκης Δ. Ματσούκης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα των όρων

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
Νομικός Σύμβουλος


