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ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΣΗΜΩΝ 

            Στην Αθήνα σήµερα την  6 Αυγούστου 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. 88/15-7-2010 

θέµα 58ο  απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  

            ΙΙ. H Ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΧΑΡ. Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο Κορωπί, 
Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου 33, Τ.Κ. 19400, µε ΑΦΜ 094265407/ΦΑΕΕ Αθηνών, 
νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κ. Εµµανουήλ Παπαδόπουλο.  

συµφωνούν, συναποδέχονται και συνοµολογούν τα ακόλουθα : 

             1. Το Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης, όπως ανωτέρω 
εκπροσωπείται, σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Σ. µε αριθµό 88/15-7-2010 θέµα 58ο  
µε την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση στην ανωτέρω ανώνυµη εταιρεία του έργου 
της εκτύπωσης και προµήθειας ενσήµων των Τοµέων Υγείας ∆ικηγόρων 
Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΑ, αναθέτει στην δεύτερη συµβαλλόµενη, όπως ανωτέρω 
εκπροσωπείται, την εκτύπωση και προµήθεια στο Ταµείο ενσήµων µε τους εξής 
ειδικότερους όρους και συµφωνίες: 

            2. Το όλο έργο συνίσταται στην παραγωγή και εκτύπωση παρά της δεύτερης 
συµβαλλόµενης και αγορά παρά του Ταµείου τεσσάρων εκατοµµυρίων εννιακοσίων 
τριάντα χιλιάδων (4.930.000) ενσήµων, µε ποσοτική ανοχή (-+15%) ως εξής: 

Α  
ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΣΗΜΟΥ 

ΧΡΩΜΑ 
ΕΝΣΗΜΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Α 
1 Αντίγραφα Πορτοκαλί 0.25 2.090.000 
2 Εξώδικα Μπλε 0,59 1.010.000 
3 Ειρηνοδικείο Κίτρινο 0,65 505.000 
4 Πρωτοδικείο Μπορντώ 1,18 810.000 
5 Εφετείο Καφέ 2,35 130.000 
6 Πληµµελειοδικείο Πράσινο 1,76 145.000 
7 Κακουργηµάτων Φυστικί 2,93 75.000 
8 Συµβόλαια Κόκκινο 8,80 165.000 
 ΣΥΝΟΛΟ 4.930.000 
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            3. Η συµφωνηθείσα αµοιβή για την προµήθεια των ενσήµων καθορίζεται στο 
ποσό των ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων  τριάντα επτά και σαράντα πέντε 
λεπτών (18.737,45) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% ή ευρώ 3,09 ανά χιλιάδα 
πλέον ΦΠΑ 23% και θα καταβληθεί µετά την παράδοση των ενσήµων 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 ο Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Θεσ/νίκης του Ε.Τ.Α.Α. να έχει τον 
χρόνο για τον δειγµατοληπτικό-ποιοτικό έλεγχο των ενσήµων οπότε θα γίνει η 
οριστική παραλαβή τους. Το ποσό αυτό µπορεί να καταβληθεί στην Ανάδοχο µε 
κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 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 καθώς και το εµπορικό και εργολαβικό 
κέρδος της µειοδότριας εταιρείας. Απαραίτητος όρος για την καταβολή της αµοιβής 
είναι η παράδοση στο Ταµείο νόµιµου και εξοφληµένου φορολογικού στοιχείου κατά 
τον Κ.Β.Σ.(τιµολογίου) θεωρηµένου από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και πιστοποιητικού 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Τον προµηθευτή βαρύνουν οι 
κρατήσεις 3% στην προ Φ.Π.Α. αξία των ενσήµων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και 2,4% 
χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος 
σε ποσοστό 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό αφού αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις. 

            4. Ρητώς συµφωνείται ότι η Ανάδοχος εταιρεία 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. 

 5. Η εκτύπωση των πιο πάνω ενσήµων θα γίνει µε τις παρακάτω τεχνικές 
προδιαγραφές: Το σχήµα, οι διαστάσεις, το χρώµα και η παράσταση των ενσήµων θα 
είναι όµοια ακριβώς µε τα ήδη κυκλοφορούντα ένσηµα του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 
Θεσ/νίκης του Ε.Τ.Α.Α.  Θα διαχωρίζονται µε πιεστική διάτρηση στο κύριο σώµα και 
στο απόκοµµα. Έχουν την ίδια ακριβώς διάσταση, διάταξη, χρώµα ανά είδος και 
παράσταση µε τα ένσηµα προηγουµένων εκδόσεων. Η διάσταση κάθε ενσήµου 
(σώµα και απόκοµµα οµού) θα είναι 27mm Χ 40 mm.  

 Τα ένσηµα θα εκτυπωθούν επί  επαλειµµένου µε γόµα χάρτου Ευρωπαϊκής 
προελεύσεως βάρους  80 gr, η δε διάτρηση θα είναι κανονική και οµοιόµορφη, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται µε ευχέρεια η αποκοπή των ενσήµων µεταξύ τους αλλά και 
του αποκόµµατος από το κυρίως σώµα του ενσήµου.  
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 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 το εθνόσηµο και περιφερειακά αυτού την 
ονοµασία του Ταµείου: «*Ε.Τ.Α.Α* ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και την ονοµαστική αξία του ενσήµου. Στο απόκοµµα θα φέρει την 
ονοµασία του Ταµείου: «*Ε.Τ.Α.Α* ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», την ονοµαστική αξία του ενσήµου και τον ζυγό της δικαιοσύνης 
(όπως υποδείγµατα / σχέδιο ενσήµων). 
 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 εκτύπωση θα γίνει µε σύστηµα OFFSET. Οι τσίγκοι και τα films που θα 
χρησιµοποιηθούν για την εκτύπωση, θα κατασκευαστούν µε δαπάνες της Αναδόχου. 
Μετά το πέρας όλων των εργασιών, οι τσίγκοι θα καταστραφούν στο εργοστάσιο 
παραγωγής των ενσήµων παρουσία του εκπροσώπου του Ε.Τ.Α.Α., ο οποίος θα 
παρακολουθεί την εκτύπωση. Επίσης, παρουσία του εκπροσώπου θα γίνει η 
καταστροφή µε πολλαπλές τοµές των κακέκτυπων καθώς και της επιπλέον 
εκτυπωθείσας ποσότητας, εφόσον αποφασιστεί να µην αγοραστεί. Τα δε films, αφού 
σφραγισθούν και υπογραφούν από την επιτροπή παραλαβής, θα φυλαχθούν σε χώρο 
του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσ/νίκης, για να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντική 
εκτύπωση. 
 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 ενσήµα) κάθε µία των οποίων θα περιβάλλεται µε ταινία χάρτου. Οι ανωτέρω 
δεσµίδες συσκευάζονται σε δέµατα των είκοσι δεσµίδων (20 Χ1000) και συνολικά 
20.000 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 
ιδίου 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 20.000 η συσκευασία θα γίνεται στη µικρότερη 
ποσότητα. Σε περίπτωση που κατά την αποσφράγιση των δεµάτων ή δεσµίδων, 
οποτεδήποτε, παρουσιαστεί έλλειµµα ενσήµων, η ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλλει ως αποζηµίωση την αξία των ελλειπόντων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί ώστε οι ταινίες χάρτου που θα περιβάλλουν τις δεσµίδες να είναι του αυτού 



 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ/ΤY∆Θ 
Σύµβαση Προµήθειας Ενσήµων 
 

 

 4 

πάχους και βάρους, καθώς επίσης και το χαρτί που θα περιβάλλει το δέµα να έχει το 
αυτό βάρος. 

            6. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παράδοση και παραλαβή των ενσήµων 
θα γίνει χωρίς καµία δαπάνη για το Ταµείο στα γραφεία του, από εντεταλµένα προς 
τούτο όργανα, που θα ελέγξουν την πιστή και σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος 
εκτέλεση της συµβάσεως.  

            7.   Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές µέρες από τη υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης η ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στο Τοµέα Υγείας 
∆ικηγόρων Θεσ/νίκης του Ε.Τ.Α.Α. δείγµατα των προς εκτύπωση ενσήµων, σε 
περίπτωση που δεν συµµορφωθεί µε τις διορθώσεις και υποδείξεις που θα του γίνουν 
η ευθύνη για τα τυχόν λάθη που θα παρατηρηθούν, θα βαρύνει αυτόν και µόνο θα 
είναι δε υποχρεωµένος να ανατυπώσει τα λανθασµένα ένσηµα. Μέσα σε τριάντα (30) 
ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης η ανάδοχος 
υποχρεούται στην παράδοση της συνολικής ποσότητας των ενσήµων που αφορούν 
τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσ/νίκης του Ε.Τ.Α.Α. στα Γραφεία του Τοµέα στη 
Θεσ/νίκη, οδός ∆ωδεκανήσου 10Α, 3ος  όροφος  ενώπιον της αρµόδιας για την 
παραλαβή επιτροπής (προσωρινή παραλαβή). Η µεταφορά των πιο πάνω ενσήµων θα 
γίνει µε ευθύνη και έξοδα της αναδόχου. Σε περίπτωση που η ανάδοχος που δεν 
τηρήσει τις οριζόµενες προθεσµίες ,υποχρεούται να καταβάλει για κάθε µέρα που θα 
περνάει, λόγω ποινικής ρήτρας, και χωρίς καµία αντίρρηση το πόσον των 150 ευρώ. 
Μετά δε την πάροδο δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από τις προθεσµίες αυτές η 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου, η δε 
κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης, πλέον της ως άνω αναφεροµένης ως ποινική 
ρήτρα χρηµατική ποινή και των λοιπών συνεπειών, καταπίπτει υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-
Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Θεσ/νίκης, το οποίο διατηρεί το δικαίωµα πλήρους 
αποζηµίωσης του για κάθε τυχόν βλάβη εκ της αντισυµβατικής συµπεριφοράς της 
αναδόχου. 
  Αν η αρµόδια για τη παραλαβή των πιο πάνω ενσήµων  επιτροπή διαπιστώσει 
παράβαση των όρων της προκήρυξης αυτής καθώς επίσης ότι η εργασία δεν έγινε 
όπως έπρεπε, µπορεί να εισηγηθεί στο ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., την κήρυξη της αναδόχου 
ως έκπτωτου ή την απόρριψη µέρους της εργασίας µε ανάλογη µείωση της αµοιβής 
της. 

            8.       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 Αθηνών.      

            9. Η ανάδοχος κατέθεσε τη µε αριθµ. 65574-2/23-7-2010                            
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας GENIKI BANK ποσού σε συνδυασµό µε την από 
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05/08/2010 επιστολή της ίδιας τράπεζας, 1.523,38 € υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας 
Υγείας ∆ικηγόρων Θεσ/νίκης για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύµβασης. Η εγγυητική αυτή επιστολή  θα παραµείνει εις χείρας του Ε.Τ.Α.Α. για την 
καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης και για την κάλυψη κάθε τυχόν σχετικής 
απαίτησης του.        

10.  Αναπόσπαστο µέρος και στοιχεία της παρούσας σύµβασης αποτελούν: 
α) η από 25/6/2010 µε αριθµ. 6 διακήρυξη του νέου πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού του Ε.Τ.Α.Α, β) η από 02/07/2010 έγγραφη προσφορά της δεύτερης 
συµβαλλόµενης, γ) η µε αριθµ. 88/15-7-2010 θέµα 58ο απόφαση του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α., τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την παρούσα σύµβαση. 

11. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή 
της παρούσας σύµβασης αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια 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. 
 
 

 

 

 

  Ο συντάξας δικηγόρος    

 
Ανδρέας Π.Κουτσόλαµπρος 
      


