
 

      

       

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ 

                 

 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

                                                 (Ε. Τ.  Α. Α.) 

 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών                            

ΤΜΗΜΑ       : Προµηθειών   

Ταχ.  ∆/νση    : Μάρνη 22-104 33 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ε. Κατσαριώτη /Ρ. Μιχαλοπούλου

 Β.Ξηρόκωστα        

Τηλέφωνο      : 210-5217  327/304/312 

FAX               : 210-5217 315   

       

    

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

εκτύπωση  ενσήµων των Τοµέων Υγείας

συνολικής δαπάνης  14.452,50 € συµπεριλαµβανοµένου

ανά Τοµέα.  
 

 

 Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου

Ε.Τ.Α.Α.» µε έδρα την οδό Μάρνη 22, σας

σφραγισµένης προσφοράς, για την προµήθεια

∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης, & Υγείας ∆ικηγόρων

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. µε τη διαδικασία

είναι: 

Για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών

Για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:  

    α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  

    β. Οι ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν

    γ. Οι συνεταιρισµοί 

    δ. Οι κοινοπραξίες προµηθευτών 

 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση

αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης

σύµβασης. 

 

Οι Ενιαίες Οικονοµικές Υπηρεσίες

 

• υπ’ αρ. 64 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος

ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης

2015, στον ΚΑΕ:100891, για την ανάγκη
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         Αθήνα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &         Αριθ. Πρωτ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                     

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                            
Υπηρεσιών                                             ΟΛΟΥΣ

    ΠΡΟΣ:                    ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ          

Μιχαλοπούλου/ 

                    

            

      

                    

ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά

οµέων Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών και Θεσσαλονίκης

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο ανάθεσης

∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα

 22, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας

προµήθεια (εκτύπωση) ενσήµων των Τοµέων Υγείας ∆ικηγόρων

Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, συνολικής προϋπολογισθείσας

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η ανά Τοµέα προϋπολογισθείσα

∆ικηγόρων Επαρχιών: 12.300,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π

∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης: 2.152,50 € συµπεριλαµβανοµένου Φ

που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική

επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο

ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική

Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. προέβησαν στην έκδοση της: 

ανάληψης υποχρέωσης  µε  αρ. πρωτ. 233366/30-06-2015

πρωτογενούς αιτήµατος: 15REQ002953927, ποσού  12.300,00

της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων Λογ/σµού

την ανάγκη για διενέργεια διαγωνισµού εκτύπωσης ενσήµων

Αθήνα ,     04.08.2015     

Αριθ. Πρωτ. 274955 

                                                          
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  

       

 αφορά στην προµήθεια –

Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας 

ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή 

Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – 

ενδιαφέρον σας, µε την υποβολή έγγραφης 

Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών, Υγείας 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.452,50 € 

Τοµέα προϋπολογισθείσα δαπάνη 

 Φ.Π.Α. 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

νοµική µορφή προκειµένου να 

πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε 

την ικανοποιητική εκτέλεση της 

2015 και Α∆Α:7ΒΚΤΟΡΕ1-ΓΥ7- 

12.300,00 € για την πληρωµή της 

σµού Παροχών σε Χρήµα, έτους 

εκτύπωσης ενσήµων του ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Ε. 
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• υπ’ αρ. 77 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  µε  αρ. πρωτ. 253051/20-07-2015 και Α∆Α: ΒΧ97ΟΡΕ1-0Θ8 - , 

Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 15REQ002953875, ποσού  2.152,50 € για την πληρωµή της 

ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων Λογ/σµού Παροχών σε Χρήµα, έτους 

2015, για την ανάγκη για διενέργεια διαγωνισµού εκτύπωσης ενσήµων του ΕΤΑΑ/Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 

Θεσσαλονίκης, στον ΚΑΕ:100891. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν σε σφραγισµένο φάκελο τη σχετική οικονοµική 

προσφορά τους στο Πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 

Αθήνα, 2ος όροφος, µέχρι την ∆ευτέρα  24 Αυγούστου  2015 και ώρα 14.00 µ.µ., σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 

πρόσκλησης. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί ο φάκελος, αλλά 

να παραδοθεί κλειστός στο Τµήµα Προµηθειών». 

 

Προσφορές που υποβάλλονται µετά τις 14.00  µ.µ. της 24
ης

.08.2015 δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

 

 Σε κάθε περίπτωση, οι οικονοµικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη 

διεύθυνση του προσφέροντος, την ηµεροµηνία της προσφοράς, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς 

για την προµήθεια -εκτύπωση ενσήµων των Τοµέων Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών, Υγείας ∆ικηγόρων 

Θεσσαλονίκης & Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά». Η προσφορά θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρονται χωριστά η 

καθαρή αξία, ο Φ.Π.Α. και το σύνολο. Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει όλες τις κρατήσεις που 

αναφέρονται παρακάτω. 

 

Στον φάκελο µαζί µε την οικονοµική  προσφορά θα περιλαµβάνονται τα εξής: 

Α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νοµικά Πρόσωπα κατά περίπτωση (όπως 

ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 

καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης 

επαγγέλµατος για φυσικά πρόσωπα. 

Β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία θα 

αναφέρονται: 

� τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

� ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος & διαθέτει εξειδικευµένο και επαρκές προσωπικό καθώς και κατάλληλη και επαρκή υποδοµή 

για την εκτέλεση της σύµβασης 

� ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών µε το ∆ηµόσιο ή/και τα 

Ν.Π.∆.∆. λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία. 

� ότι ο  προσφέρων διαθέτει εµπειρία σε ανάλογης φύσης έργα.  

� ότι εφόσον κατακυρωθεί στον προσφέροντα η ανάθεση της ανωτέρω προµήθειας, αυτός οφείλει εντός 5 

εργασίµων ηµερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή του, να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς 

ΦΠΑ και ισχύος πλέον δύο µηνών του συµβατικού χρόνου, η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα 

επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων µεταξύ 

του Ταµείου και του Αναδόχου 

Γ) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας & Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 

 Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στις 25.08.2015 και ώρα 10.00 π.µ. στο 

Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1
ο
 όροφο, όπου µπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόµενος το 

επιθυµεί. Κριτήριο για την επιλογή της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων  που θα αναλάβει/ουν  το 

συγκεκριµένο έργο και που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές, είναι η χαµηλότερη τιµή ανά Τοµέα.  

 

Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι περιλαµβάνεται στην 

προσφερόµενη τιµή. Η προσφερθείσα τιµή θα αναφέρεται χωριστά για καθέναν από τους Τοµείς, και δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του κάθε Τοµέα, και συγκεκριµένα τις 10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

για τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών και τις 1.750,00 € πλέον Φ.Π.Α. για τον Τοµέα Υγείας 

∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης.  
 

 Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Στην προσφερθείσα 
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τιµή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και παράδοσης στους χώρους  όπως αυτοί αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση 

µετεγκατάστασης των Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. εντός  της ίδιας πόλης η παράδοση θα γίνεται στην νέα 

διεύθυνση, κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης του αναδόχου. Επισηµαίνεται ότι, οι νόµιµες κρατήσεις που 

βαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι εξής:  

 

• κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, της 

αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 .204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 

(Α.90)).  

• τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

• Παρακράτηση φόρου 4% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω 

κρατήσεων. 

 

Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύµβασης µε τον ανάδοχο. 

 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο έχει το δικαίωµα να ακυρώσει ή να 

µαταιώσει το διαγωνισµό, εάν κατά την κρίση του οι τιµές που επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες για το Ταµείο, ή 

για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στην διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των 

όρων της παρούσας πρόσκλησης. Οι βασικοί όροι της παρούσας πρόσκλησης θα αποτελέσουν στοιχεία της 

σύµβασης και θα δεσµεύουν την επιχείρηση στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή. 

 

 

Ο   Πρόεδρος ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

 

1. ΤΟΜΕAΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ EΠΑΡΧΙΩΝ 

 

Α/Α Είδος ενσήµου Ονοµαστ. 

Αξία 

Ποσότητα (τεµάχια) 

1 ΕΝΣΗΜΑ ΠΑΡ’ 

ΕΦΕΤΑΙΣ 

3,00 € 500.000 

2 ΕΝΣΗΜΑ ΠΑΡ’ 

ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

3,00 € 200.000 

3 ΕΝΣΗΜΑ ΠΑΡ’ 

ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

6,00 € 40.000 

4 ΕΝΣΗΜΑ ∆ΙΚ. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

0,72 € 2.500.000 

Σύνολο 3.240.000 

 

Η εκτύπωση µε µελάνια ανεξίτηλα WS9-10 γίνεται σε κοµιωµένο χαρτί wood free µη χλωριωµένο ειδικής 

επεξεργασίας οµοιόµορφης κοµµίωσης 80gr/m µαζί µε την κοµµίωση, µε ορατό υδατογράφηµα µόνο στο υπεριώδες 

φως που θα περιλαµβάνει τη λέξη Ε.Τ.Α.Α. και γραµµικό διάκοσµο σε κάθε ένα τεµάχιο και στο ίδιο σηµείο. 

Το χαρτί θα έχει χρώµα λευκό ή λευκόχρουν, κατάλληλο να αποδώσει µε πιστότητα το µη ορατό υδατογράφηµα 

και τα χρώµατα, θα είναι ισόπαχο, δεν θα αφήνει χνούδι κατά την εκτύπωση πέρα από τα ανεκτά όρια, δεν θα έχει 

πόρους και δεν θα διαποτίζεται κατά τη γραφή του µε µελάνι. 

Θα είναι κοµµιώµενο στη µία όψη αυτού. Η κοµµίωση θα γίνει µε ευρωπαϊκή ∆εξτρίνη ή Αραβική κόλλα, θα είναι 

πλούσια και τέτοια ώστε, τεµάχιο κοµµιωµένου χαρτιού διαστάσεων 26Χ36 χιλιοστοµέτρων (διαστάσεις ενσήµου), 

επικολληµένο επί κοινού εγγράφου του ∆ηµοσίου, δεν θα µπορεί µετά την πάροδο µιας ώρας από την επικόλληση να 

αποκολληθεί χωρίς να σχιστεί ή χωρίς να αποσπαστεί και στρώµα από αυτό ή από το χαρτί που θα έχει επικολληθεί. 

Η υδατογράφηση και εκτύπωση θα γίνει µε σύστηµα ΟFFSET. Tα πρωτότυπα ηλεκτρονικά αρχεία που θα 

χρησιµοποιηθούν για την υδατογράφηση και εκτύπωση, θα κατασκευαστούν µε δαπάνες του Αναδόχου. Μετά το πέρας 

όλων των εργασιών, οι τσίγκοι θα καταστραφούν παρουσία επιτροπής, τα δε πρωτότυπα ηλεκτρονικά αρχεία, αφού 

σφραγιστούν και υπογραφούν από την επιτροπή, θα φυλαχθούν σε χώρο του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών, 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. 

Τα ένσηµα θα εκτυπωθούν λιθογραφικά σε φύλλα των 50 ενσήµων για τις κατωτέρω κλάσεις: 

• Παρ’ Εφέταις (3,00 €) χρώµατος κόκκινου 

• Παρ’ Αρείω Πάγω (3,00 € ) χρώµατος γκρι 

• Παρ’ Αρείω Πάγω (6,00 €) χρώµατος γκρι 

• ∆ικ. Επιµελητών (0,72 €) χρώµατος πράσινου 

Οι παραστάσεις που θα εµφανίζονται για τις κλάσεις παρ’ Αρείω Πάγω (3,00 €), Παρ’ Εφέταις (3,00 € ), Παρ’ 

Αρείω Πάγω (6,00 €) και ∆ικ. Επιµελητών (0,72 €) θα είναι ως κάτωθι: 
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H συσκευασία θα γίνει σε φύλλα των 20Χ50 ενσήµων τοποθετηµένα ανάµεσα σε δύο φύλλα από χαρτόνι 

τυλιγµένα όλα µαζί σε λεπτό φύλλο περιτυλίξεως ανά 20 φύλλα ώστε να σχηµατιστεί δεσµίδα που θα περιλαµβάνει 

1.000 ένσηµα, δηλαδή 20Χ50 φύλλα =1.000. Ανά 20 δεσµίδες θα κολληθεί σταυροειδώς χάρτινη αυτοκόλλητη 

(προσοχή όχι γκοµέ) ταινία πλάτους τουλάχιστον 5 εκατοστών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατο το άνοιγµα 

της δεσµίδας χωρίς τη διάρρηξη της.  

Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης εντός 20 ηµερών από της εγκρίσεως των δειγµάτων από το Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Υ.∆.Ε.  Η παράδοση των εκτυπωθέντων ενσήµων θα γίνει στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής Προµηθειών υλικών 

και Υπηρεσιών των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. και στην θυρίδα που διατηρεί ο Τοµέας στο Ταµείο Παρακαταθηκών & 

∆ανείων (Ακαδηµίας 40-Αθήνα), κατόπιν συνεννόησης µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

 

Η αρµόδια τριµελής επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί µε την απόφαση επί του 6
ου

 θέµατος της υπ’ αριθµ. . 326/22-

12-2014 συνεδρίασης  του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., θα παρακολουθήσει την καλή εκτέλεση του έργου. 

 

 

1. ΤΟΜΕAΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Α/Α Είδος ενσήµου Ονοµαστ. 

Αξία 

Ποσότητα 

(τεµάχια) 

Χρώµα 

1 ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ 0,65 € 200.000 Κίτρινο  

2 ΚΑΚΟΥΡΓΙΟ∆ΙΚΕΙΟ 2,93 € 50.000 Φιστικί 

Σύνολο 250.000  

 

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

κυκλοφορούντα ένσηµα του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Υ.∆.Θ. Θα διαχωρίζονται µε πιεστική διάτρηση στο κυρίως 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 X 40mm. 

Tα ένσηµα θα εκτυπωθούν επί εµποτισµένου (όχι επαλειµµένου) µε γόµα χάρτου Ευρωπαϊκής προελεύσεως προς 

αποφυγή κύρτωσης, 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. 

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. 

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

φράσης «έκδοση 2015». 

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

τεχνικής. 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παράδοση των ενσήµων θα γίνει χωρίς καµία δαπάνη για το Ταµείο στα γραφεία 

του Τ.Υ.∆.Θ./∆ωδεκανήσου 10
Α
 Θεσσαλονίκη-3

ος
 όροφος-κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη συγκροτηθείσα 

µε την υπ. αριθµ. 326/6/22-12-2014 απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επιτροπή παραλαβής προµηθειών του Τ.Υ.∆.Θ. 
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Εκτιµώµενη δαπάνη εκτύπωσης των 250.000 τεµαχίων ενσήµων:1.750,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 7,00 € ανά χιλιάδα 

χωρίς Φ.Π.Α.    

 

Οι παραστάσεις  όλων των κατηγοριών των προς εκτύπωση ενσήµων έχουν ως κατωτέρω: 

 

                                  …………….. 

 

 

 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1.  Η εκτύπωση θα γίνεται µε το σύστηµα OFFSET. Οι 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 θα καταστραφούν στους χώρους 

εκτύπωσης των ενσήµων µε πολλαπλές τοµές, παρουσία της επιτροπής παρακολούθησης εκτύπωσης των ενσήµων των 

Τοµέων. Τα δε films ή άλλα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτύπωση των ενσήµων αφού σφραγιστούν και 

υπογραφούν από την επιτροπή θα φυλαχθούν στον ειδικό χώρο που διαθέτουν οι  Τοµείς αυτοί για να χρησιµοποιηθούν 

σε µελλοντική εκτύπωση. 

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

που θα παραδοθούν στους Τοµείς, σε αντίθετη περίπτωση θα ευθύνεται σε πλήρη αποζηµίωση για κάθε θετική ή 

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

Μέσα σε δέκα  (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, ο  Ανάδοχος υποχρεούται  να 

υποβάλει για έλεγχο στους αντίστοιχους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α., µε τους οποίους συµβάλλεται, 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 είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την έγκριση των δειγµάτων από 

τους Τοµείς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση της συνολικής ποσότητας των ενσήµων που αφορούν τους 

Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α, µε τους οποίους συµβάλλεται, ενώπιων των αρµοδίων επιτροπών παραλαβής. Η µεταφορά των πιο 

πάνω ενσήµων θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του Ανάδοχου. Σε περίπτωση που κατά την αποσφράγιση των δεµάτων ή 

δεσµίδων, οποτεδήποτε  παρουσιαστεί έλλειµµα ενσήµων ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως αποζηµίωση την 

αξία των ελλειπόντων. 

 Η παράδοση των εκτυπωθέντων ενσήµων θα γίνει στις  αρµόδιες επιτροπές παραλαβής Προµηθειών υλικών και 

Υπηρεσιών των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. και στους χώρους που περιγράφονται ανωτέρω. 

 

  Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τους κανόνες της τέχνης και 

της επιστήµης αλλά και σύµφωνα µε τις ισχύουσες Προδιαγραφές και σχετική Νοµοθεσία για αντίστοιχο έργο.  



7 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει, βάσει της παρούσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να χρησιµοποιεί µόνο προσωπικό το οποίο 

θα ασφαλίζει στα προβλεπόµενα από το νόµο Κύρια και Επικουρικά Ταµεία Ασφάλισης.   

 

 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε  τους τεχνικούς όρους της πρόσκλησης παρέχονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες ως 

εξής:  

α)  για τον Τ.Υ.∆.Ε. κ. Κωνσταντίνος Κούρκουλος, τηλ. 210 8846390 -  Ηπείρου 64, Τ.Κ. 104 39, Αθήνα. 

β) για τον Τ.Υ.∆.Θ. κ. Μαρία ∆αρούδη, τηλ. 2310 547 912-fax: 2310 547 925-∆ωδεκανήσου 10
Α
, 546 26 

Θεσσαλονίκη. 

 

2. Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 

− µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 

εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

 

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί 

να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 

περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα : 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

• Τον εκδότη. 

• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) 

• Τον αριθµό της εγγύησης . 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

• Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή  υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και τον   

ΑΦΜ. 

• Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύµβασης  

• Την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.  

 

Τους όρους ότι: 

• Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως. 

• Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι  θα 

καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

• Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό 

έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της εγγύησης. 

• Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

 

3.  Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την σύµβαση, µε έγγραφη προειδοποίηση του Αναδόχου προ 

δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.) 

 

 


