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Αριθμός Σύμβασης   43  /201  4  

Σύμβαση για την εκτύπωση και προμήθεια υπηρεσιακών ταυτοτήτων, για τις ανάγκες της

Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης.

Σήμερα την 4η Νοεμβρίου ημέρα της εβδομάδας Τρίτη του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα

(2014)  στην  Κεντρική  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων (εφεξής Κ.Υ.Υ.Δ.Δ.Α.Δ), Μεσογείων 96 Αθήνα, οι υπογεγραμμένοι αφενός η Γεωργία

Μηλιώνη Προϊσταμένη  Διεύθυνσης του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά της αυτή το Ελληνικό Δημόσιο με βάση τις κείμενες

διατάξεις  και  αφετέρου  η  Ελένη  Μασιάλα που  εκπροσωπεί  την  εταιρεία  «EKDOTIKIDESIGN

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ» με ΑΦΜ. 035179702, ΔΟΥ  Β' Περιστερίου, που εδρεύει επί της οδού

Κωνσταντινουπόλεως 56, Πετρούπολη, εν δυνάμει της από 12/11/2014 εξουσιοδότησης της εταιρείας

«ekdotikidesign», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθ.  12555/30-9-2014 (ΑΔΑ:  Ω9Ε646ΨΧΥΙ-ΖΘΨ) απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), εγκρίθηκε πίστωση

#5.000,00#€, προϋπολογισμού έτους  2014 του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. σε βάρος του Κ.Α.Ε.  1719 Α για την

εκτύπωση  και  προμήθεια  υπηρεσιακών  ταυτοτήτων,  για  τις  ανάγκες  της  Υπηρεσίας  Εξωτερικής

Φρούρησης  των  Καταστημάτων  Κράτησης και  έπειτα  από  την  λήψη  τριών  (3)  προσφορών,

προϋπόθεση η οποία εκπληρώθηκε.

Kατόπιν των ανωτέρω, η πρώτη των συμβαλλομένων με την ιδιότητά της αυτή, αναθέτει στην

εταιρεία  «EKDOTIKIDESIGN ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ»,  ονομαζόμενη στο εξής  στην παρούσα

σύμβαση  «Ανάδοχος»  και  αυτή αναλαμβάνει  την  εκτύπωση  και  προμήθεια  των  υπηρεσιακών
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ταυτοτήτων με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της σύμβασης

Με την παρούσα σύμβαση η Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτύπωση χιλίων εννιακοσίων (1.900)

υπηρεσιακών ταυτοτήτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων

Κράτησης της χώρας. Κάθε Υπηρεσιακή Ταυτότητα θα είναι τύπου πιστωτικής κάρτας διαστάσεων

85,5mm x 54.5mm, σε πολυανθρακικό υλικό με εκτύπωση δύο (2) όψεων και σύμφωνα με την υπ’

αριθ. 1350 / 29-03-2013 απόφαση της Δ/νσης Υ.Ε.Φ.Κ.Κ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, η

οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο   

Χρόνος – τρόπος και τόπος παράδοσης

Η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να παραδώσει τις πρώτες χίλιες διακόσιες (1200) μέχρι της 13

Φεβρουαρίου 2015 και των υπολοίπων επτακοσίων έως της 13 Ιουνίου 2015 το αργότερο από την

υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Το κόστος παράδοσης θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες

της Αναδόχου.

Η παραλαβή  των  παραδοτέων  θα  γίνει  με  πρωτόκολλο  παραλαβής  της  αρμόδιας  Επιτροπής

Παραλαβής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Πληρωμή – Κρατήσεις

1. Η σύμβαση  αυτή  γίνεται  αποδεκτή  έναντι  αμοιβής  #5.000,00#€ συμπεριλαμβανομένου  του

Φ.Π.Α.

2. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει μετά από την παραλαβή των πρώτων χιλίων διακοσίων (1200) 

υπηρεσιακών ταυτοτήτων και θα ανέρχεται στο ποσό των #3.156,00#€ 

(5.000,00/1.900,00=2,63*1200=3.156,00)

3.  Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί με την ολοκληρωτική παράδοση των υπολοίπων επτακοσίων 

(700) και θα ανέρχεται στο ποσό των #1.841,00#€ (2,63*700)

4. Η  πληρωμή  της Αναδόχου θα  γίνει  από  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  του  ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ,

οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12555/30-09-2014 απόφαση του.

5. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€) και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν στο

Δημόσιο,  ύστερα  από  την  παραλαβή  του  τιμολογίου  και  την  υπογραφή  του  πρωτοκόλλου

παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

6. Από το ποσό της πληρωμής θα παρακρατηθούν οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος.
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ΑΡΘΡΟ 4ο  

Κυρώσεις

Σε περίπτωση που η Ανάδοχος  δεν εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις κηρύσσεται

έκπτωτη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 34 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Επίλυση διαφορών

Αρμόδια  για  την  επίλυση  τυχόν  διαφορών  είναι  τα  ελληνικά  δικαστήρια  της  έδρας  του

Υπουργείου Δικαιοσύνης,, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 6ο  

Καταγγελία της σύμβασης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορεί να καταγγείλει

τη σύμβαση αυτή αν ο Προμηθευτής δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης.

Ο Προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Απαγόρευση υποκατάστασης – εκχώρησης

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, υπό της Αναδόχου  των εκ της συμβάσεως

αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων όπως και δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε τρίτο.

2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου την Ανάδοχο.

3. Η Ανάδοχος θα φέρει τις απορρέουσες ευθύνες (αστικές-διοικητικές) για το προσωπικό το οποίο θα

απασχολεί. 

4. Για ότι αναφέρεται στη σύμβαση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007.

5. Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δύο

συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου

οργάνου και υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 9ο

Παράρτημα

Η παρούσα σύμβαση συνοδεύεται από τα παρακάτω τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος

αυτής: 

α.  Η  υπ'  αριθμ.  1350/29-3-2014  απόφαση  της  Διεύθυνσης  Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.  του  Υπουργείου

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και 
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β. Η οικονομική προσφορά της Αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε, υπογράφεται από

τους συμβαλλομένους σε τρία όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου.

Από τα ανωτέρω τρία πρωτότυπα τα μεν δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο γραφείο του Τμήματος

Προμηθειών  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το δε άλλο

πήρε η Ανάδοχος, η οποία δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΛΙΩΝΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΙΑΛΑ 
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