
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  Νο  02/2013 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 32.000.000 ΤΕΜ. ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕΑ∆ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 
 

Στην Αθήνα σήµερα , 21/08/2013 ηµέρα Τετάρτη, µεταξύ: 

 

Α) Αφενός του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 και  

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Σελλιανάκη Αντώνη (συνοπτικά 

θα αναφέρεται στην παρούσα ως «Εργοδότης») και 

 

Β) Αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία «GIESECKE & DEVRIENT MATSOUKIS S.A.» που 

εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 69, Τ.Κ. 131 22 και εκπροσωπείται νόµιµα από τους 

i) κο Ευθύµιο Ματσούκη, Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας, κάτοχο 

του υπ’ αριθµ. …………………. Α.∆.Τ. του …………. και Α.Φ.Μ…………, ∆.Ο.Υ ……….και ii) 

κο ∆ηµήτριο Ματσούκη, µέλος του ∆.Σ. και Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρείας, κάτοχο του υπ’ αριθµ. 

………….Α.∆.Τ. του Τ.Α. ……………και Α.Φ.Μ…………, ∆.Ο.Υ Αµαρουσίου, σύµφωνα µε το 

από 523/12.07.2013 Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προς υπογραφή της παρούσας 

(συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα ως «Ανάδοχος»), 

 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

1. Το Ε.Τ.Α.Α. µε την από 28/02/2013 και µε αριθµό 02/2013 διακήρυξή του, προκήρυξε δηµόσιο 

ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή, για την εκτύπωση ενσήµων του Ε.Τ.Α.Α. – Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών – 

Τ.Ε.Α.∆., όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο της ανωτέρω αναφεροµένης διακήρυξης. 

Συγκεκριµένα, 32.000.000 τεµ. ένσηµα συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 140.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ. 

2. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Ανοικτών ∆ιαγωνισµών του Ε.Τ.Α.Α. που συστάθηκε 

νόµιµα, µε την µε αριθµ. 189/12-7-2012 θέµα 49ο απόφαση του ∆.Σ. του, διενήργησε τον παραπάνω 

διαγωνισµό στις 26/03/2013 και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού αυτού στον Ανάδοχο 

«GIESECKE & DEVRIENT MATSOUKIS S.A.», ο οποίος, διά του νοµίµου εκπροσώπου του µε 
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την από 60256/26-03-2013 έγγραφη προσφορά που υπέβαλε για συµµετοχή του στο διαγωνισµό, 

προσέφερε το ποσόν των 99.200,00 € για το σύνολο της προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου του 

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

3. Το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την µε αριθ. 241/18-07-2013 θέµα 7ο απόφασή του, επικύρωσε το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού για τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆, αποδεχόµενο την πρόταση 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Ανοικτών ∆ιαγωνισµών του Ε.Τ.Α.Α. και κατακύρωσε 

τούτον στον Ανάδοχο, αντί του συνολικού ποσού των 99.200,00 €, πλέον Φ.Π.Α. µε τους όρους που 

αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη (αρ. 02/2013). 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, το Ε.Τ.Α.Α. δια του νοµίµου εκπροσώπου του κου Αντώνη Σελλιανάκη, 

αναθέτει στον Ανάδοχο µε την επωνυµία «GIESECKE & DEVRIENT MATSOUKIS S.A.», όπως 

εκπροσωπείται στο παρόν και αυτός αναλαµβάνει την εκτύπωση και προµήθεια των κάτωθι ενσήµων: 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑ∆ 

 
ΚΛΑΣΕΙΣ- 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

Κατηγορίες 
1. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
α. κλάση 0,30€ τεµ. 2.000.000 
β. κλάση 0,60€ τεµ. 3.000.000 
2. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ   ΕΝΣΗΜΟ 
α. κλάση 2,00€ τεµ. 2.000.000 
3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 
α. κλάση 0,05€ τεµ. 5.000.000 
β. κλάση 0,10€ τεµ. 3.000.000 
γ. κλάση 0,20€ τεµ. 7.000.000 
δ. κλάση 0,50€ τεµ. 2.000.000 
ε. κλάση 1,00€ τεµ. 1.000.000 
4. ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΜΟ 
α.  κλάση 2,00€ τεµ. 7.000.000 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ.              32.000.000 
 
∆ιευκρίνιση: 
Η ποσοτική ανοχή των προς εκτύπωση ενσήµων θα ανέρχεται  

σε ποσοστό ±5% είτε επί του συνόλου της προς 

εκτύπωση ποσότητας ενσήµων, είτε κατά κλάση ενσήµων. 

 



 

 

 

3

 

Τα ένσηµα αυτά, λεπτοµερώς περιγράφονται στην από 28/02/2013 διακήρυξη µε αρ 02/2013 

(παραρτήµατα Α’ και Γ’), καθώς και στο άρθρο 4 της παρούσας σύµβασης και είναι σύµφωνα µε 

τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, τους οποίους ο Ανάδοχος αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα δια του 

εκπροσώπου του. 

 

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

προς εκτύπωση ποσότητας, είτε κατά κλάση ενσήµων, χωριστά. Την επί πλέον εκτυπωθείσα 

ποσότητα, ο Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ έχει δικαίωµα ή να την καταστρέψει ή να την 

αγοράσει µε την επιτευχθείσα τιµή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Η αµοιβή του Αναδόχου για την εκτύπωση της ανωτέρω ποσότητας ενσήµων (32.000.000 τεµ.) 

ανέρχεται στο ποσό των 99.200,00 € (ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ) πλέον του νοµίµου 

Φ.Π.Α. 23%, σύµφωνα µε την προσφορά του.  

Η ανωτέρω συµφωνηθείσα αµοιβή είναι εύλογη, δίκαιη, οριστική και δεν υπόκειται σε καµία 

αυξοµείωση ή αναπροσαρµογή από καµία αιτία, ούτε από τυχόν αυξοµείωση των τιµών των υλικών ή 

των ηµεροµισθίων. Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται η αξία των υλικών που θα 

χρησιµοποιηθούν, η όλη δαπάνη της εργασίας, αποπεράτωσης συσκευασίας και διαχείρισης 

ασφαλείας, καθώς και το εµπορικό και εργολαβικό κέρδος του Αναδόχου.  

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

προς εκτύπωση ποσότητας, είτε κατά κλάση ενσήµων, χωριστά. Την επί πλέον εκτυπωθείσα 

ποσότητα, ο Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ έχει δικαίωµα ή να την καταστρέψει ή να την 

αγοράσει µε την επιτευχθείσα τιµή. 

 

Για την πληρωµή της δαπάνης έχει δεσµευτεί ποσό 172.200,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για 

το έτος 2013 µε την υπ’ αριθµ. 14/02-01-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. – 

Τ.Α.Ν. µε α/α καταχώρησης 14 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας, σε 

βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0010089100 του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα, οικονοµικού 

έτους 2013. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η αµοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις: 

1. Κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου 0,10 % & 0,25 % 

2.   Κράτηση υπέρ Τ.Ε.Α.∆.Υ. 0,30% 

3. Φόρος Προµηθευτών 4% στην προ ΦΠΑ αξία του τιµολογίου (µετά την αφαίρεση των 

  πιο πάνω κρατήσεων) 

4.   Κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.∆.Η.ΣΥ. 0,10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας (προ 

  Φ.Π.Α.) της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. 

 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΣΗΜΩΝ - ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα προς εκτύπωση και προµήθεια ένσηµα αναλυτικά έχουν ως εξής: 

 

 

1/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  
 α/ Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Α.Ν.       
  ΕΝΣΗΜΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
  ΚΛΑΣΗ 0,30 €  (µε απόκοµµα)  
  ΤΕΜΑΧΙΑ ( 1.000 Χ 20 )= 20.000   
    ΑΞΙΑ   =   6.000 ευρώ  

 
 
β/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.       

  ΕΝΣΗΜΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
  ΚΛΑΣΗ 0,60 €  (µε απόκοµµα)  
  ΤΕΜΑΧΙΑ ( 1.000 Χ 20 )= 20.000   
    ΑΞΙΑ  = 12.000 ευρώ  
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2/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ  
α/ Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Α.Ν.       
 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ 
 ΚΛΑΣΗ 2,00 €  (χωρίς απόκοµµα)  
 ΤΕΜΑΧΙΑ ( 2.000 Χ 20 )= 40.000   
   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.       
  ΕΝΣΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ  
  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  

4/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΜΟ  
α/ Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Ε.Α.∆.       
        ΕΝΣΗΜΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
        ΚΛΑΣΗ 2,00 €  (µε απόκοµµα)  
        ΤΕΜΑΧΙΑ ( 2.000 Χ 20 )= 40.000   
   ΑΞΙΑ   = 80.000 ευρώ  
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Συσκευασία ενσήµων 
 

Η συσκευασία των ενσήµων γίνεται σε δέµατα µε χάρτινο περιτύλιγµα, τα οποία θα φέρουν στη µία 

εκ των µεγαλύτερων 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 της κατηγορίας 1. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ περιέχει 20.000 τεµάχια 

ενσήµων. Κάθε δέµα ενσήµων των κατηγοριών: 2. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ 

3.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ και 4.ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΜΟ περιέχει 40.000 τεµάχια ενσήµων (έκαστο). 

 

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 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  
 α/ Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Α.Ν.       
  ΕΝΣΗΜΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
  ΚΛΑΣΗ 0,30 €  (µε απόκοµµα)  
  ΤΕΜΑΧΙΑ ( 1.000 Χ 20 )= 20.000   
    ΑΞΙΑ  =   6.000 ευρώ  

 
 
β/ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.       

  ΕΝΣΗΜΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
  ΚΛΑΣΗ 0,60 €  (µε απόκοµµα)  
  ΤΕΜΑΧΙΑ ( 1.000 Χ 20 )= 20.000   
    ΑΞΙΑ  = 12.000 ευρώ  

 

 

2/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ  
α/ Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Α.Ν.       
 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ 
 ΚΛΑΣΗ 2,00 €  (χωρίς απόκοµµα)  
 ΤΕΜΑΧΙΑ ( 2.000 Χ 20 )= 40.000   
   ΑΞΙΑ  = 80.000 ευρώ  
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Χαρτί 

Η εκτύπωση των ενσήµων γίνεται 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 

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.       
  ΕΝΣΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ  
  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  

4/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΜΟ  
α/ Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Ε.Α.∆.       
 ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΜΟ 
 ΚΛΑΣΗ 2,00 €  (µε απόκοµµα)  
 ΤΕΜΑΧΙΑ ( 2.000 Χ 20 )= 40.000   
   ΑΞΙΑ  = 80.000 ευρώ  
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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, ο Ανάδοχος οφείλει πάραυτα να παραδώσει αυτόν στο 

Ελληνικό Προξενείο µε έξοδά του, 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. 

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

συνόλου της προς εκτύπωση ποσότητας, είτε κατά κλάση ενσήµων, χωριστά. Την επί πλέον 

εκτυπωθείσα ποσότητα, ο Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ έχει δικαίωµα ή να την καταστρέψει ή 

να την αγοράσει µε την επιτευχθείσα τιµή. 

 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, το Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από σχετικό αίτηµα του Τοµέα 

Ασφάλισης Νοµικών διατηρεί το δικαίωµα ν’ αυξήσει µέχρι 15% τη συµβατική ποσότητα για τον 

Τοµέα και τις κλάσεις ενσήµων (εφόσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού στο στάδιο της 

κατακύρωσης) 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. 

 
∆ιευκρίνιση: 

 

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

συνόλου της προς εκτύπωση ποσότητας ενσήµων, είτε κατά κλάση ενσήµων. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ 

 

Κατά τη διάρκεια εκτύπωσης των ενσήµων του Τοµέα θα παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου, οι υπάλληλοι - εκπρόσωποι του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, οι οποίοι έχουν οριστεί µε 

την υπ’ αριθµ. 211/03-01-2013 θέµα 13ο απόφαση του ∆.Σ .του Ε.Τ.Α.Α., παρουσία των οποίων και 

µόνο θα γίνεται η εκτύπωση. Σε περίπτωση που απαιτηθεί µετακίνηση υπαλλήλων (µέλη επιτροπής 

παραλαβής, εκπρόσωποι του Τοµέα 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. 

 

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, 

ενδεχοµένως δεν θα θελήσει να αγοράσει ο Τοµέας, θα καταστραφούν στους χώρους εκτύπωσης των 

ενσήµων µε πολλαπλές τοµές παρουσία της αντίστοιχης επιτροπής παρακολούθησης εκτύπωσης των 

ενσήµων του Τοµέα. Τα δε films ή άλλα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτύπωση των 

ενσήµων, αφού σφραγισθούν και υπογραφούν από την επιτροπή παραλαβής του Τοµέα θα φυλαχθούν 

σε ειδικό χώρο που διαθέτει  ο Τοµέας αυτός, για να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντική εκτύπωση. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε επιµέλεια προς αποφυγή κυκλοφορίας άλλων ενσήµων, 

πλην αυτών που θα παραδοθούν στον Τοµέα, σε αντίθετη περίπτωση θα ευθύνεται σε πλήρη 

αποζηµίωση για κάθε θετική ή υποθετική ζηµία του Τοµέα, ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης των 

εκπροσώπων του. Ολόκληρη η ποσότητα των εκτυπωθέντων ενσήµων πρέπει να είναι σύµφωνη µε 

τις προδιαγραφές και τα δείγµατα του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ του Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΣΗΜΩΝ 

 
Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει για έλεγχο στον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ του Ε.Τ.Α.Α., δείγµατα 

των προς εκτύπωση ενσήµων. Σε περίπτωση που δεν συµµορφωθεί µε τυχόν διορθώσεις και 
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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 παρούσας σύµβασης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση της συνολικής ποσότητας των ενσήµων στον Τοµέα 

Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ του Ε.Τ.Α.Α. ενώπιων της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής. 

 

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

 

Η παράδοση των εκτυπωθέντων ενσήµων θα γίνει στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής του Τοµέα 

Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ του Ε.Τ.Α.Α που ορίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 207/29-11-2012 θέµα 47ο 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους χώρους που θα υποδειχθούν από τα αρµόδια όργανα 

του Τοµέα. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον Τοµέα, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την 

αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής του Τοµέα, 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 Ανάδοχος 

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. 

 

Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του Τοµέα Ασφάλισης 

Νοµικών-ΤΕΑ∆ του Ε.Τ.Α.Α. κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

 

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

παραλαβή τους. 
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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. 

 

Η παραλαβή των υλικών, η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και η υποβολή του 

στην αρµόδια Υπηρεσία του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ του Ε.Τ.Α.Α., πραγµατοποιείται 

εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την παράδοση των υλικών αυτών. 

 

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. 

 

Μετά την προσκόµιση του υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλλει στον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών - ΤΕΑ∆ του Ε.Τ.Α.Α., 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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον Ανάδοχο θα γίνει από τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ 

του Ε.Τ.Α.Α. µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών. 

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

 

α.    Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής (θεωρηµένο) 

β.    Αριθµός λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ) 

γ.    Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα 

δ.    Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

ε.   Κάθε άλλο παραστατικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου που διενεργεί το 

σχετικό έλεγχο. 
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Για την πληρωµή της δαπάνης έχει δεσµευτεί ποσό 172.200,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. µε 

την υπ’ αριθµ. 14/02-01-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. µε α/α 

καταχώρησης 14 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας, σε βάρος της 

πίστωσης του ΚΑΕ 0010089100 του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΑΝ οικ. έτους 2013. 

 

Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο τα σχετικά τιµολόγια, η αρµόδια 

Υπηρεσία του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ του Ε.Τ.Α.Α. υποχρεούται να διαβιβάσει άµεσα, 

όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόµενα µε την πληρωµή, στην αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο. 

 

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

εκδόσεως του πρωτόκολλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

Σε περίπτωση που η πληρωµή του Αναδόχου καθυστερήσει από τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-

ΤΕΑ∆ εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν ο οφειλέτης, 

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>>, καθίσταται υπερήµερος και οφείλει 

τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 

Με απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., 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 Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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Με αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., 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. 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 

απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 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 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 

κοινοποίησή 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 τούτο επιτροπής, κατά τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος συµφωνητικού.  

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26, 27, 28 και 33 του Π.∆. 118/2007. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης του 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 

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. 

 

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

αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., 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. 
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Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του Αναδόχου ή, σε 

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

εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

 

Ο Ανάδοχος µε απόφαση του ∆.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. 

 

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. 

 

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. 

 

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

Ε.Τ.Α.Α. 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 (∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση) 

του Π.∆. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµιά του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-

ΤΕΑ∆ 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. 
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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.  

 

Σε περίπτωση που η προµήθεια του υλικού σε βάρος του 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 9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθµό ………………εγγυητική επιστολή της τράπεζας ALPHA 

BANK, ποσού 9.920,00 ευρώ υπέρ του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-ΤΕΑ∆ του Ε.Τ.Α.Α. για την 

καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

 

Η εγγυητική αυτή επιστολή είναι αορίστου χρόνου και θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. για έξι µήνες 

µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών-

ΤΕΑ∆ του Ε.Τ.Α.Α., και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

του Τοµέα από αυτόν. 

 

Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι όροι της διακήρυξης και του νόµου. 
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ΑΡΘΡΟ 10.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η παρούσα σύµβαση αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 

και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. Ο Ανάδοχος 

δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. Σε καµία περίπτωση, 

η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά 

δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. Η µερική ή ολική 

ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν 

θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των 

συµβαλλοµένων µερών.  

 

Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης 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 των Αθηνών. 

 

Το παρόν συµφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα 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, ενώ ένα αντίγραφο παρέµεινε στο αρχείο προµηθειών 

του Ε.Τ.Α.Α. 

 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ                                                                              ΟΙ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ 
        ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
 
 
 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 


