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Ταχ. Κώδικας : 10558 
Τηλέφωνο      : 210-3226703 
Fax             : 2103255529 
E-mail            : info@ndf.gr 
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   
     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 
εγκατάσταση υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας» «Για την προμήθεια και 

 
 
 

Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) 
Θαλού & Πιττακού 10, ΤΚ: 10558, Αθήνα 

 
Είδος Διαδικασίας:  

Απευθείας Ανάθεση  

 
Αντικείμενο 
Προμήθειας: 

  
Υαλοπίνακες προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας 

 
Πηγή 

Χρηματοδότησης: 

 
ΚΑΕ 1429 Π/Υ ΤΕΘΑ 

 
CPV:  

50700000-2 
 

Κριτήριο Ανάθεσης: 
 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη: 

2758,53€ βάσει της υπ’αρ. 21, 17-3-2020/ΤΕΘΑ απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω3ΩΞΟΡΛΦ-ΜΟΝ και 
ΑΔΑΜ: 20REQ006659668 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
υποβολής 

προσφορών 

 
 

 13 Ιουλ 2020 και ώρα 10:00

Διάρκεια ισχύος 
προσφορών: 

 
Ενενήντα (90) ημέρες  
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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΤΕΘΑ)           

                                                                             ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

                                                                         Αθήνα, 30 Ιουν 20 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
 1.   Τις διατάξεις: 
 

α.   Τον Ν. 4407/1929 «Περί συστάσεως Ταμείου Εθνικής Άμυνας»   
  
β.  Τον Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με  την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ”και άλλες διατάξεις». 

γ. Τον Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 
δ. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών». 
 
ε. Τον N. 4013/2011 Σύσταση Ενιαίας και Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
στ. Τον Ν. 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. 

ζ.  Το Π.Δ. 80/2016 Ανάληψη Υποχρέωσης από Διατάκτες 

2.    Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Π/Υ του ΤΕΘΑ οικονομικού έτους 2020 
υπό Κ.Α. 1429 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων» 
 

3.  Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 21, 17-3-2020/ΤΕΘΑ (ΑΔΑ: Ω3ΩΞΟΡΛΦ-ΜΟΝ, 
ΑΔΑΜ: 20REQ006659668)Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 

1. Αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας και προϋπολογισμός 
 

Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας επαναπροκηρύσσει, πρόσκληση υποβολής προσφορών, 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων 
προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
Παραρτήματος «Α», της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
2.758,53€ (δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα τριών λεπτών) 
ήτοι καθαρό ποσό 2.224,62€ πλέον Φ.Π.Α. 533,91€ και θα βαρύνει τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό Εξόδων του ΤΕΘΑ, οικονομικού έτους 2020, το οποίο θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 
1429. 
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2. Ιστότοποι δημοσίευσης 
 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο διαδίκτυο στις  ιστοσελίδες: της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ 
(www.diavgeia.gov.gr), του ΚΗΜΔΗΣ (in.eprocurement.gov.gr) και του ΤΕΘΑ (www.ndf.gr). 
 

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων) και καλούνται να υποβάλλουν την 
τεχνική, οικονομική τους προσφορά και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε ενιαίο σφραγισμένο 
φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
 

(αρ.πρωτ. : 02/2020 πρόσκληση υποβολής προσφορών) 
ΠΡΟΣ: 

   ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΤΕΘΑ)                           
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

Επωνυμία:  

Διεύθυνση:  

Τηλ./Fax:  

Εmail:  

 
 
Καθώς επίσης, να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από τη Γραμματεία». 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την και ώρα 13 Ιουλ 20 
10:00 στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Θαλού & Πιττακού 10, ΤΚ 10558, Αθήνα). 

 
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση: 
 

α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους. 
 

β. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
 
 
Για τη σύνταξη των προσφορών, οι οικονομικοί φορείς δύναται να προβούν σε 
αυτοψία των χώρων, κατόπιν συνεννόησης με το 5ο Τμήμα του ΤΕΘΑ, τηλ. επικοινωνίας: 
210-3226703, 210-3228274. 
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Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς 
 

Ο φάκελος  της προσφοράς θα περιλαμβάνει, δύο επί μέρους, ανεξάρτητους 
σφραγισμένους φακέλους: 

 
(1) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (χωριστός σφραγισμένος 

φάκελος), ο οποίος θα περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής όπως προσδιορίζονται στο  
Παραρτήμα «Γ» της παρούσας πρόσκλησης ήτοι: 

 
 (α)  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών  και της τεχνικής περιγραφής και τους οποίους 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 
  (β)  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία : 

   1/   Δηλώνεται ότι, µέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 
δεν βρίσκονται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16 (Σε 
περίπτωση Α.Ε. για όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρο και Διευθύνων Συμβούλου). 

2/ Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/16, σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 103, του υπόψη νόµου. 

3/   Δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους  σε  διαγωνισµό και δεν έχουν 
κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την 
Υπηρεσία. 

(γ)  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν θα χρησιμοποιήσουν ως 
άμεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπό τους, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών Κλάδων 
των Ενόπλων Δυνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο 
αποστρατείας/απόλυσής τους, υπαγορευµένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 
66 του ΝΔ 1400/73.   

  (δ)  Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ. 

(2) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός 
σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος θα περιέχει την τεχνική οικονομική προσφορά, όπως στο 
υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β» της παρούσας και πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και 
σφραγισμένο από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο αυτού εκπρόσωπο, στην τελευταία σελίδα.  

 
Διευκρίνιση: 

 
Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, ο φόρος 

εισοδήματος, καθώς και τυχόν κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη πρόσκληση, 
εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Επίσης, δε γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες 
παρελήφθησαν εκπρόθεσμα. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, 
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προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ,θα πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα. 

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση, για δαπάνες σχετικές με τη 
συμμετοχή τους. 

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν 
περαιτέρω διευκρινίσεων. 

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της πρόσκλησης και δεν δύναται με την προσφορά τους ή με οποιοδήποτε άλλο, 
τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. 

 
4. Ισχύς των προσφορών 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες, για ενενήντα (90) ημέρες  

από την ημερομηνία υποβολής τους. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη τηςισχύος της 
προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο, μόνο εφόσον αυτόςτην αποδεχθεί. Σε 
περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 

 
5. Αξιολόγηση των προσφορών-ανάθεση 

 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει της συνολικά χαμηλότερης τιμής προ Φ.Π.Α. και η αξιολόγησή τους θα γίνει, από   
αρμόδια  επιτροπή της  Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η 
ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ.90 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147). 

Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας 
και την επανάληψή, της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι 
συμμετέχοντες, σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση. Μετά την 
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να 
υπογράψει σχετική σύμβαση με το ΤΕΘΑ, προσκομίζοντας εντός 10 ημερών, από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης αυτού, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που   
εκδίδονται   σύμφωνα   με   τις   διατάξεις   του   άρθρου   1   του Ν.4250/2014 (Α΄74) τα 
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης. Συγκεκριμένα υποβάλλονται τα εξής: 

 
α.   Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του οικονομικού φορέα, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την κοινοποίησης ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,  για κάποιο από 
τα ακόλουθα αδικήματα: 
 

(1)  Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,όπως αυτή ορίζεται στο  άρθρο 2 της  
απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης  Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος  (ΕΕL300της 11.11.2008 σ.42). 

 
(2) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς (ΕΕC 195 της 25.6.1997), στην παράγραφο 1 του άρθρου 
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2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, καθώς και 
όπως  ορίζεται στην  κείμενη νομοθεσία ή στο Εθνικό Δίκαιο. 
 

(3)  Απάτη,  κατά  την έννοια του  άρθρου   1   της  σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της  
27.11.1995,  σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000(Α·48). 
 
 

(4)  Τρομοκρατικά εγκλήματα ή  εγκλήματα συνδεόμενα  με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα  άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή   συνέργεια   ή απόπειρα   
διάπραξης  εγκλήματος,   όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 
 

(5)  Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο  1  της  Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008. 
 

(6)  Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013. 
 

(7)  Σχετικά   με  τις   διατάξεις του  Αγορανομικού Κώδικα, αναφορικά με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 
Ειδικότερα, όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα τα  υποβαλλόμενα απόσπασματα ποινικού 
μητρώου  αφορούν: 
 

(α) Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), προσωπικών 
εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ), όλους τους 
διαχειριστές. 
 

(β) Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιριών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

(γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 

Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος 
ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα 
ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για 
την εν λόγω πρόσκληση. 
 

β.  Αποδεικτικό  φορολογικής ενημερότητας που βρίσκεται σε ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής του, για είσπραξη χρημάτων από Φορείς πλην Κεντρικής  Διοίκησης. 

 
         γ.  Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, για εισφορές 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που βρίσκεται σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής  
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της. Αυτή θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρησή του  (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη)  και  όχι  μόνο  τους εργαζόμενους με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας. 
 

δ. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης από οικείο Πρωτοδικείο. 
 

ε.   Επικαιροποιημένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας. 
 

Στον μειοδότη, στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση, 
με την οποία προσκαλείται να προσέλθει εντός τριών (3) ημερών για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση που δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 
εντός της ως άνω προθεσμίας το ΤΕΘΑ μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της 
διαδικασίας, την ανάθεση στον επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης ή και την προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
 

6.  Παράδοση - Τοποθέτηση - Παραλαβή 
 

Η παράδοση και εγκατάσταση των υαλοπινάκων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας 
εργασίας θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και 
ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Η παράδοση και τοποθέτηση θα γίνει στο κτίριο επί της 
οδού Θαλού & Πιττακού 10 στην Αθήνα και τα ακριβή σημεία εγκατάστασης θα υποδειχθούν 
στον ανάδοχο, από αρμόδιο προσωπικό του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (τηλ. επικοινωνίας 
210-3226703). 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή, την Υπηρεσία Υποδοχής των 
υλικών και την Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει και 
να  εγκαταστήσει τα υλικά, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά την 
παράδοση και εγκατάσταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στο Ταμείο Εθνικής 
Άμυνας αποδεικτικό, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία παράδοσης, τα υλικά, η 
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης, σε εκτέλεση της οποίας παραδόθηκε. 
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας, καθώς και της εργασίας 
τοποθέτησης θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΘΑ  και εφόσον τα είδη 
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και της σχετικής σύμβασης, 
για την απόδειξή της θα εκδίδεται το σχετικό Πρωτόκολλο. Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει 
το Πρωτόκολλο Παραλαβής, στο 5ο τμήμα του ΤΕΘΑ. 
 

7. Τρόπος - Χρόνος Πληρωµής 
 

α. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από την Οικονομική 
Υπηρεσία/ΤΕΘΑ, σε βάρος της υπ΄ αριθμ: 21/17-3-2020/ ΑΑΥ/ΤΕΘΑ , μετά την παράδοση 
και εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, με την έκδοση και προσκόμιση στο ΤΕΘΑ του 
αντίστοιχου τιμολόγιου προμήθειας υλικών, στο οποίο θα αναγράφονται τα υλικά και ο 
αριθμός της Σύμβασης, 

 
β. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ, βάσει του τιμολογίου του Αναδόχου. Χρόνος 

εξόφλησης του τιμολογίου εξήντα (60) ημέρες, από την παραλαβή του. Με την προϋπόθεση, 
ότι έχουν προσκομηστεί στο ΤΕΘΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 200 
του Ν.4412/2016: 

(1)  Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου.  
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(2)  Πρωτότυπο τιμολόγιο, όπου θα αναγράφει «πληρωμή επί πιστώσει». 
 

(3) Γνωστοποίηση, με υπεύθυνη δήλωση, του τραπεζικού λογαριασμού του 
δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης 
σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση 
της Τράπεζας αυτής, όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο. 

 
(4)  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που βρίσκεται σε ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, για είσπραξη χρημάτων από Φορείς πλην Κεντρικής  Διοίκησης. 
 

(5) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, για 
εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης που βρίσκεται σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
του. Αυτή θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρησή του  (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη)  και  όχι  μόνο  τους εργαζόμενους με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

 
(6)  Κάθε άλλο τυχόν απαιτούµενο δικαιολογητικό εξόφλησης. 

 
γ. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις και ο 

φόρος εισοδήματος, στο καθαρό ποσό τηςαξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 64Ν.4172/13 ΚΦΕ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν.4412/16 περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

 
Ανάλυση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων: 

 
        ●     ΥΠΕΡ ΜΤΣ: 4,00% 

●     ΥΠΕΡ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ: 0,0839% 
●     ΥΠΕΡ ΟΓΑ/ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ: 0,01678% 
●     ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: 0,07% 
●     ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.: 0,06%  
ΣΥΝΟΛΟ: 4,23068% 

                ●       ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%  
 

δ. Χρόνος εξόφλησης του τιμολογίου εξήντα (60) ημέρες, από την παραλαβή του, με 
την προϋπόθεση, ότι έχουν προσκομισθεί στο ΤΕΘΑ τα δικαιολογητικά της πραγράφου 7 β, 
του παρόντος. 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΘΑ 
(Τ.Σ.Υ.) 

 
 

Αντώνιος Κονδύλης 
Αντιστράτηγος 
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Συνημμένα: 

 
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20PROC006947134 2020-06-30



 
-10- 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η Τεχνική Περιγραφή εργασιών της με αρ. πρωτ. 02/2020 Πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών, για εγκατάσταση υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων την προμήθεια και 
ασφαλείας, περιμετρικά του εξωτερικού χώρου της οροφής (ταράτσα) του κτιρίου, που 
στεγάζεται το ΤΕΘΑ (Θαλού και Πιττακού 10), έχει ως εξής: 

  

Συγκεκριμένα: 
 

• 14 μέτρα Υαλοπίνακες, προστατευτικά στηθαίων 
• 14 μέτρα Βάση στερέωσης 
• 28 Σύνδεσμοι κρυστάλλων 

 
 Το στηθαίο αποτελείται από δύο (2) Υαλοπίνακες, (8mm clear fully tempered 

ασφαλείας + 4 pvb διάφανες + 8mm clear fully tempered ασφαλείας) triplex και η συγκόλληση 
μεταξύ των υαλοπινάκων γίνεται από 4 διάφανες μεμβράνες pvb πάχους 0,38 mm η κάθε 
μία. Το ωφέλιμο ελεύθερο ύψος των υαλοπινάκων θα είναι 60 εκατοστά.  
 Η βάση στερέωσης των υαλοπινάκων θα αποτελείται από βάσεις ασφαλείας και θα 

χρησιμοποιηθούν 2 σύδνεσμοι ανά μέτρο. Θα τοποθετηθεί με χημικά ούπα, ρητίνη με ντίζες 
Μ8 inox, παξιμάδια ασφαλείας και θα αποτελείται από ειδικό profil βαρέως τύπου. 

 
 

Γενικοί όροι 
 
 

1. Όλοι οι Υαλοπίνακες, η βάση στερέωσης και οι σύνδεσμοι κρυστάλλων  θα πρέπει να 
είναι καινούργια, σε άριστη κατάσταση και να συνοδεύονται από τουλάχιστον δύο (2)  χρόνια 
εγγύηση. 

 
2. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα είναι της 

καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και θα ανήκουν στον ανάδοχο. 
 

3. Μετά το πέρας των εργασιών, όλοι οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί. 
 

4. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της προσφοράς είναι απαράβατοι επί ποινή 
αποκλεισμού. 

 
Γενική Παρατήρηση: 

 
Στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο σε κάποια σημεία θα υπάρχει πρόβλεψη και 

εγκατάσταση, από τον ανάδοχο, υποδοχών και υλικών για σημειακές στηρίξεις σε δομικά 
στοιχεία του κτιρίου για την ενίσχυση της σταθερότητας και Ασφάλειας της κατασκευής, το 
κόστος των οποίων θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά. 
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Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια των υλικών καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης πρέπει 

να αναληφθούν από πρόσωπα πιστοποιημένα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων 
Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, γεγονός που θα αποδεικνύεται με σχετικό έγγραφο.  

 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΘΑ 

(Τ.Σ.Υ.) 
 
 

Αντώνιος Κονδύλης 
Αντιστράτηγος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Της με αρ. Πρωτ. 02/2020 πρόσκλησης υποβολής προσφορών, για την προμήθεια και 
εγκατάσταση υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας, στο κτίριο επί της οδού 
Θαλού  & Πι τ τακού  10  στην Αθήνα. 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 
 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ: 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ/Ε-ΜΑΙL: 

 

 
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ: 

 

 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

 

 
Α.Δ.Τ. (ΝομίμουΕκπροσώπου): 

 

 
 
Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ   

ΜΟΝΑΔΑΣ 
€ 

ΚΟΣΤΟΣ 
€ 

1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ (8+4PVB+8) Fully 
Tempered ύψους 60 cm  

ΜΕΤΡΑ 14   

2 ΒΑΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΡΑ 14   

3 ΣΥΜΔΕΣΜΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΩΝ  ΤΕΜ. 28   

 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

 

 
ΦΠΑ 24% 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

 

 
 
 

• Τα ανωτέρω είδη πληρούν τις προδιαγραφές του παραρτήματος «Α», της με αρ. πρωτ. 
02/2020 Πρόσκλησης Προσφορών 

• Στη συνολική τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η τιμή προμήθειας, των κρυστάλλων, 
της βάσης και των συνδέσμων καθώς και το κόστος τοποθέτησής τους 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που απαιτούνται). 
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• Η προσφορά ισχύει για 90 ημέρες. 
 

 
 

Ημερομηνία……………………… 
 
 
 
  

  Υπογραφή-Σφραγίδα  
 

 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΘΑ 

(Τ.Σ.Υ.) 
 
 

Αντώνιος Κονδύλης 
Αντιστράτηγος 
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             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

 
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση 

των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και 
τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 
 
 

Κατάρτιση 
και υποβολή 
προσφορών, 

Άρθρο 3 

2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν θα 
χρησιμοποιήσουν ως άμεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπό τους, 
µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών Κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από 
τον χρόνο αποστρατείας/απόλυσής τους, υπαγορευµένου 
αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του ΝΔ 
1400/73. 

3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι: 
 

(α) Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν 
βρίσκονται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 
του Ν.4412/16 (Σε περίπτωση Α.Ε. για όλο το Διοικητικό 
Συμβούλιο). 

 
(β) Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και 

προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 
80 του Ν.4412/16, σύμφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 103, του υπόψη νόµου. 
 

(γ) Δεν   έχει   αποκλεισθεί   η   συμμετοχή   τους   σε 
διαγωνισμό και δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς 
δηλώσεις, κατά  την  παροχή  πληροφοριών,  που  ζητούνται 
από  την Υπηρεσία. 
  

4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ 

 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΘΑ 
(Τ.Σ.Υ.) 

 
 

Αντώνιος Κονδύλης 
Αντιστράτηγος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ 02/2020 
ΠΟΣΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α.): 

        (ΣΧΕΔΙΟ) 
 

Στην Αθήνα σήμερα την ………….. του έτους ……ημέρα ………… και ώρα ……….. στο 
Ταμείο Εθνικής Άμυνας που εδρεύει επί των οδών: Θαλού και Πιττακού 10, Τ.Κ. 10558, 
Αθήνα, με ΑΦΜ: 997165051, ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, οι υπογεγραμμένοι, αφενός ο Αντιστράτηγος 
Αντώνιος Κονδύλης ως Δντης, εκπροσωπόντας νόμιμα το Ταμείο, αποκαλούμενος στο εξής 
«Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η 
εταιρεία………………………ΑΦΜ…………………..ΔΟΥ……………..………..  
Διεύθυνση……………...............τηλ: ……………………, η οποία θα αποκαλείται στο εξής 
«Ανάδοχος», η οποία εκπροσωπείται από 
…………………………………Α.Δ.Τ………………συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, τα 
παρακάτω:  

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη του την 
υπ’αριθμ. 21, 17-3-2020/ΤΕΘΑ Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω3ΩΞΟΡΛΦ-
ΜΟΝ και ΑΔΑΜ: 20REQ006659668, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους δύο 
χιλιάδες επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (2 . 7 5 8 , 5 3 €) για την 
« εγκατάσταση υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας Προμήθεια και 
περιμετρικά του εξωτερικού χώρου της οροφής (ταράτσα) του κτιρίου που στεγάζεται το 
ΤΕΘΑ», καθώς και την υπ’αριθμ. Φ.800/………………………………διαταγή με την οποία 
ανατέθηκε στον μειοδότη η ανωτέρω προμήθεια και εγκατάσταση.  

  
Άρθρο1ο 

Υποχρεώσεις 
 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει  την  « εγκατάσταση υαλοπινάκων Προμήθεια και 
προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας περιμετρικά του εξωτερικού χώρου της οροφής 
(ταράτσα) του κτιρίου που στεγάζεται το ΤΕΘΑ» εντός του ποσού των…………………………. 
 

2.  Ο Ανάδοχος οφείλει να: 

α. Εκτελέσει τις εργασίες, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και των διατάξεων 
του Ν.1418/84, των Π.Δ. 609/85,Ν.3669/2008 και 118/2007 και τις εντολές του επιβλέποντα 
Αξκού. 

 
β. Λάβει υπόψη του, κατά τη διάρκεια των εργασιών και να τηρήσει  όλους τους 

νόμους, Π.Δ., ΥΑ, ΚΥΑ , εγκυκλίους, περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς, καθώς επίσης και 
τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσης 

γ. Ορίσει εξειδικευμένο προσωπικό, που θα είναι υπεύθυνο για τη τήρηση των 
αναφερομένων στην προηγούμενη υποπαράγραφο. 

3. Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος, για την εκτέλεση των εργασιών, και 
οφείλει να εκτελέσει αυτές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Προμηθειών. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή και Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, 
δεν φέρουν καμία ευθύνη: 
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α.  Για τον οποιοδήποτε τραυματισμό, πιθανή νομική απαίτηση ή καταγγελία από 
μέρους των εργαζομένων του αναδόχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου. 

 
β. Για την ασφαλιστική κάλυψη των εργασιών, εργαζομένων, τρίτων και 

περιβάλλοντος. 
 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να: 

α. Παρίσταται ο ίδιος, ή δια νομίμου αντιπροσώπου του στον χώρο εκτέλεσης των 
εργασιών. 

β.  Να παραδώσει την προμήθεια και εγκατάσταση, εντός τριάντα (30) ημερών από 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. 

γ.  Να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή, για την πρόοδο των εργασιών. 

Άρθρο 2ο 

Χρόνος Έναρξης - Πέρατος Συμβατικών Υποχρεώσεων 

1. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από ……………. 

2. Ισχύς σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση των εργασίων σύμφωνα με το Άρθρο 1. 

Άρθρο3ο 
Ποινικές ρήτρες-Κήρυξη του  Αναδόχου ως Έκπτωτου-Κυρώσεις 

 
1. Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της συμβάσεως, ο Ανάδοχος κατ’ αρχήν θα 

υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση και στην συνέχεια, σε επιβολή έκπτωσης επί του 
συνολικού ποσού, στηριζόμενη σε απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μετά από πρόταση της 
αρμόδιας επιτροπής.  Σε  περιπτώσεις  συνέχισης  των  παραβάσεων   εκ  μέρους  του 
Αναδόχου, η Υπηρεσία κρίνει και αποφασίζει για την κήρυξή του ως εκπτώτου, σύμφωνα με 
τα παραπάνω και συνεχίζει την εκτέλεση της προμήθειας, με ανάθεση σε άλλον Ανάδοχο και 
με καταλογισμό σε βάρος του  αρχικού Αναδόχου της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής, η 
οποία εισπράττεται, είτε από όσα τυχόν του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις 
για την είσπραξη περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου, 
προς τις υποχρεώσεις του, σχετικά με τους χρόνους εκτέλεσης και παράδοσης της 
προμήθειας και εγκατάστασης,σύμφωναπροςτιςΤεχνικέςΠεριγραφές,εφαρμόζονται  κατ’ 
αναλογία     τα     εις     τα     άρθρα     32     και     34     του     ΠΔ     118/07. 

 
2. Ρητώς συμφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις κατωτέρω 

περιπτώσεις, πέραν της μη έγκαιρους παράδοσης προμήθειας και εγκατάστασης και μη 
οφειλόμενες σε ανωτέρα βία: 

α.  Εάν εκτιμηθεί από την Υπηρεσία ότι η πρόοδος εκτέλεσης, τυγχάνει τόσο 
βραδεία, ώστε ο Ανάδοχος δεν θα είναι σε θέση να την 
ολοκληρώσει,εντόςτωνπροβλεπόμενωναπότησύμβασηχρονικώνπλαισίων. 

 
β.Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή παύσει τις πληρωμές του. 

 
γ.    Εάν   μεταβληθεί  το   Καταστατικό,  ή  η   εταιρική  μορφή   της επιχειρήσεως του 

Αναδόχου. 
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δ.   Εφ’ όσον δεν ικανοποιεί τις από την σύμβαση Τεχνικές Περιγραφές, 
καθοριζόμενες απαιτήσεις κι είναι εκτός των από την σύμβαση προβλεπόμενων ορίων. 

 
ε.   Εάν  ο  Ανάδοχος  αρνηθεί  την  εκτέλεση  της προμήθειας και εγκατάστασης  ή 

δηλώσει αδυναμία εκτέλεσης των, για λόγους πουδεν οφείλονται σε ανωτέρα βία. 
 

3.   Η προσφερόμενη τιμή αφορά στο σύνολο της προμήθειας και εγκατάστασης. 
 

4.   Η Αναθέτουσα Αρχή έχει  επίσης  το  δικαίωμα  να  λύσει  τη  σύμβαση,  σε 
περίπτωση που η εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης  σε σύνολο ή μερικά 
καθυστερήσει ένεκα ενός ή περισσοτέρων λόγων ανωτέρας βίας, για συνολικό διάστημα 
υπερβαίνον τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας 
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται  επίσης  να 
ενεργήσει  ως  ανωτέρω  με  τις  ίδιες  για τον Ανάδοχο συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο 
επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο Ανάδοχος δεν 
θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός διμήνου, από του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

 
5.   Σε περίπτωση κήρυξης του Ανάδοχου σε κατάσταση πτώχευσης και παύσης των 

πληρωμών ή δημιουργίας νέου νομικού προσώπου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει 
σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου λόγω ποινικής ρήτρας, το 
ποσοστό υπολογίζεται επί της συνολικής τελικής τιμής κάθε εντολής αναθέσεως εργασιών. 

 
6.   Δεν επιβάλλονται  κυρώσεις  στον   Ανάδοχο,  εφόσον   διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η 

οποία έχει ως συνέπεια, να προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης της προμήθειας και 
εγκατάστασης μέσα στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον 
Ανάδοχο. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

 
α. Γενική  ή  μερική  απεργία,  που  συνεπάγεται  τη  διακοπή  των εργασιών του 

καταστήματος ή του εργοστασίου του Αναδόχου. 
 

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργαστήριο του Αναδόχου.   

γ. Πλημμύρα.  

δ. Σεισμός 

ε.Πόλεμος 

στ.  Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που έχει 
πιστοποιηθεί αρμοδίως και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο 
τον Ανάδοχο ή τον προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. 

  
ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου) 

 
η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO) 

Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην Υπηρεσία, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία 3 ημερών από την εκδήλωσή τους, ενώ στην περίπτωση που 
διαρκούν, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει, μέσα στην ίδια προθεσμία, την έναρξη και την 
λήξη τους και να βεβαιωθούν από αρμόδια Κρατική Αρχή. Η διακοπή της θαλάσσιας 
συγκοινωνίας,  λόγω  δυσμενών   καιρικών   συνθηκών, δεν   περιέχεται   στις  περιπτώσεις  
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ανωτέρας βίας. 
 

Άρθρο4ο 
   Τεχνική Περιγραφή Εργασιών 

Η Τεχνική Περιγραφή εργασιών της με αρ. πρωτ. 02/2020 Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, για εγκατάσταση υαλοπινάκων προστατευτικών στηθαίων την προμήθεια και 
ασφαλείας, περιμετρικά του εξωτερικού χώρου της οροφής (ταράτσα) του κτιρίου, που 
στεγάζεται το ΤΕΘΑ (Θαλού και Πιττακού 10), έχει ως εξής: 

  

Συγκεκριμένα: 
 

• 14 μέτρα Υαλοπίνακες, προστατευτικά στηθαίων 
• 14 μέτρα Βάση στερέωσης 
• 28 Σύνδεσμοι κρυστάλλων 

 
 Το στηθαίο αποτελείται από δύο (2) Υαλοπίνακες, (8mm clear fully tempered 

ασφαλείας + 4 pvb διάφανες + 8mm clear fully tempered ασφαλείας) triplex και η συγκόλληση 
μεταξύ των υαλοπινάκων γίνεται από 4 διάφανες μεμβράνες pvb πάχους 0,38 mm η κάθε 
μία. Το ωφέλιμο ελεύθερο ύψος των υαλοπινάκων θα είναι 60 εκατοστά.  
 Η βάση στερέωσης των υαλοπινάκων θα αποτελείται από βάσεις ασφαλείας και θα 

χρησιμοποιηθούν 2 σύδνεσμοι ανά μέτρο. Θα τοποθετηθεί με χημικά ούπα, ρητίνη με ντίζες 
Μ8 inox, παξιμάδια ασφαλείας και θα αποτελείται από ειδικό profil βαρέως τύπου. 
 

Γενικοί όροι 
 

1. Όλοι οι Υαλοπίνακες, η βάση στερέωσης και οι σύνδεσμοι κρυστάλλων  θα πρέπει να 
είναι καινούργια, σε άριστη κατάσταση και να συνοδεύονται από τουλάχιστον δύο (2)  χρόνια 
εγγύηση. 

 
2. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα είναι της 

καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και θα ανήκουν στον ανάδοχο. 
 

3. Μετά το πέρας των εργασιών, όλοι οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί. 
 

4. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της προσφοράς είναι απαράβατοι επί ποινή 
αποκλεισμού. 

 
Γενική Παρατήρηση: 

 
Στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο σε κάποια σημεία θα υπάρχει πρόβλεψη και 

εγκατάσταση, από τον ανάδοχο, υποδοχών και υλικών για σημειακές στηρίξεις σε δομικά 
στοιχεία του κτιρίου για την ενίσχυση της σταθερότητας και Ασφάλειας της κατασκευής, το 
κόστος των οποίων θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά. 

Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια των υλικών καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης πρέπει 
να αναληφθούν από πρόσωπα πιστοποιημένα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων 
Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, γεγονός που θα αποδεικνύεται με σχετικό έγγραφο.  
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Άρθρο5ο 
Τελικές  Διατάξεις 

 
1.   Αποκλείεται  ο   Ανάδοχος  να  εκχωρήσει  τα  δικαιώματα  και  τις υποχρεώσεις του, 

που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο. 
 

2.   Κάθε διαφορά, για την ερμηνεία και την εκτέλεση σύμβασης, λύνεται, εφ' όσον από την 
κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από τα δικαστήρια των Αθηνών, 
με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου. 

3.   Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση ενυπογράφως των γενικών- ειδικών όρων της 
συμφωνίας, τους οποίους θα τηρεί και θα εφαρμόζει επακριβώς. 

4.   Η παρούσα σύμβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο, στο οποίο 
στηρίζεται  (Διακηρύξεις,  όρους  συμφωνιών,  προσφορών  κτλ.),  εκτός   από προφανή 
σφάλματα ή παραδρομές. 

5.  Η πληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ) από 
την Οικονομική Υπηρεσία του ΤΕΘΑ , απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου 
και υπόκεινται στους κανονισμούς και τους προβλεπόμενους 
τεχνοοικονομικούς  ελέγχους  των Ενόπλων  Δυνάμεων,  χωρίς  να  φέρει  καμία ευθύνη η 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 

6.   Η παραπάνω εργασία υπόκειται σε κρατήσεις 4,23068% υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 
και 4% Φόρος Εισοδήματος, τις οποίες επιβαρύνεται ο ανάδοχος, εκτός από τον ΦΠΑ. 

7.   Με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος οφείλει να 
προσκομίσει τα παρακάτω:  

α. Πρωτότυπο τιμολόγιο, όπου θα αναγράφει «πληρωμή επί πιστώσει». 

β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της οικείας Δ.Ο.Υ. σε ισχύ, για είσπραξη 
χρημάτων από φορείς πλην κεντρικής διοίκησης. 

γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, για 
εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που βρίσκεται σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
της. Αυτή θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρησή του  (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη)  και  όχι  μόνο  τους εργαζόμενους με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

δ.   Γνωστοποίηση, με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) 
του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από 
αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, στην οποία 
τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής, όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.  

 
ε.   Κάθε άλλο τυχόν απαιτούµενο δικαιολογητικό εξόφλησης. 

8.   Για όλα αυτά, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση στην έδρα του ΤΕΘΑ και αφού 
αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) αντίγραφα, από τα οποία 
τα 2 κατατέθηκαν στο αρχείο του ΤΕΘΑ, για να ενσωματωθούν στο φάκελο των 
δικαιολογητικών  
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και το τρίτο το έλαβε ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους. 

 

Οι Συμβαλλόμενοι 

Για το Ταμείο Εθνικής Άμυνας                               Για την Εταιρεία 
      

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΘΑ 
(Τ.Σ.Υ.) 

 
 

Αντώνιος Κονδύλης 
Αντιστράτηγος 
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