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Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ελευσίνα   

Ταχ. Δ/νση:       Ηρ. Πολυτεχνείου 78
Ταχ. Κώδικας:  19200  ΕΛΕΥΣΙΝA
Τηλέφωνο:       2132047009
Πληροφορίες:  Φραγκιαδάκη Αριάδνη
E-MAIL : afragiadaki@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Συντήρηση και Υποστήριξη του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης 
Πυροπροστασίας στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής έτους 2022, συνολικού 
προϋπολογισμού 33.480,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έχοντας υπόψη:

1.  Τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ν. 
4555/2018 (Α΄133) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

2.    Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 (Α΄85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6,

3. Τον ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

4. Tον ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,  

6. Το άρθρο 99 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των 
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»,

7. Τον ν. 4623/2019 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

8. Τον ν. 4625/2019 (Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις»,

9. Τον ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

10. Τον ν. 4250/2014 (Α΄74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
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11. Το π.δ. 145/2010 (Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

12. Το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
13. Την υπ’ αριθμ. 2/2022 (63957Λ7-ΓΜ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με 

την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής,

14. Τις διατάξεις του άριθρο 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
139/τ. Α΄/31-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις», 

15. Την υπ’ αριθμ. 457959/01-07-2020 (Β΄ 2763) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», 

16. Την υπ’ αριθμ. 625207/2021 (Β΄ 3353) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής»,

17. Την υπ’ αριθμ. 864073/2021 (Β΄ 4832) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής»,

18. Την υπ’ αριθμ. 178/2021 (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2022»,

19. Την υπ’ αριθμ. 179/2021 (660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022» (169047/30-12-2021 απόφαση Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης περί επικύρωσης προϋπολογισμού οικ. 2022), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

20. Την υπ. αρ. 35/2021(21SYMV008880093) σύμβαση της Π.Ε.Δυτ. Αττικής αναφορικά με την 
συντήρηση και υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και 
Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην Π.Ε.Δυτ. Αττικής έτους 2021(αντιπυρική περίοδος 2021)

21. Το υπ. αρ. 298434/7-4-2022 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής με 
θέμα: «Διαδικασίες διαγωνισμού για την Συντήρηση και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην Π.ΕΔυτ. 
Αττικής έτους 2022»

22. Οι Περιφέρειες βάσει του άρθρου 186 κεφ Θ΄ του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες 
του Ν. 3013/2002 (Α΄ 102) και του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73), έχουν αρμοδιότητα για την 
οργάνωση και τον συντονισμό ενεργειών και δραστηριοτήτων, που αποβλέπουν στην 
πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών και ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής 
περιόδου την 1η Μαϊου 2022, η οποία αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη της Πολιτείας, συνεπώς η 
εν λόγω δαπάνη, ως συμβάλλουσα στην επίτευξη του σκοπού αυτού, αφού αφορά στην 
πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών, είναι πλήρως λειτουργική για την 
Περιφέρεια, 

23. Tο με αριθμ. πρωτ. 68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Γενικές Οδηγίες», 

24. Το με αριθμ. πρωτ. 283023/09-04-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Μετακίνηση 
Προϊσταμένης Τμήματος και ορισμός της ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης»,

25. Την υπ. αρ. 759/2022(932Θ7Λ7-ΘΛ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση και υποστήριξη του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας 
στην Π.Ε. Δυτ. Αττικής έτους 2022, ποσού ύψους τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων 
ογδόντα ευρώ (33.480,00 €) συμπ. ΦΠΑ

26. Την αριθ. πρωτ. 351533/20-4-2022 (Ω8127Λ7-Δ9Λ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία 
δεσμεύτηκε το συνολικό ποσό των 33.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 5152 
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(και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1855 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Φορέα), 
του ΕΦ 06072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 2022

27. Το υπ. αρ. 349416/20-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δυτ. Αττικής με θέμα: 
«Αποστολή τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση και υποστήριξη του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην Π.Ε.Δ.Α.»

 

                                                                   Κ Α Λ Ε Ι
Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος 
Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 29/04/2022 
ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές 
για την Συντήρηση και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής έτους 2022, 
συνολικού προϋπολογισμού 33.480,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με 
τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες  και 
δεν αξιολογούνται.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης είναι η Συντήρηση και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής έτους 
2022

Α/Α
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ

1.

Προμήθεια ηλιακού φωτοβολταϊκού πάνελ, νέας τεχνολογίας, ισχύος 80-100w, 
αποτελούμενο τουλάχιστον από 36 κυψέλες κατάλληλο για φόρτιση 
μπαταριών 11

2.
Προμήθεια Ελεγκτή Φόρτισης, νέας τεχνολογίας κατάλληλου για λειτουργία με 
φωτοβολταϊκά πάνελς, ισχύος 15Α, κατάλληλου για λειτουργία σε μεγάλο 
φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών

3

3.
Προμήθεια Μετατροπέα Τάσης (Inverter),εισόδου 12-24 VDC και εξόδου 
220VAC, κατάλληλου για λειτουργία με φωτοβολταϊκά πάνελς, ισχύος 300-
700w, κατάλληλου για λειτουργία σε μεγάλο φάσμα περιβαλλοντικών 
συνθηκών

3

4.
Προμήθεια / Ανανέωση άδειας λογισμικού προστασίας από ιούς με συντήρηση 
μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2022 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ)

14.012,00€ 
συμπ/νου 

Φ.Π.Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β

(ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
1. Υπηρεσίες θέσης σε λειτουργία και απεγκατάστασης εξοπλισμού 

συστήματος στην έναρξη και λήξης της αντιπυρικής περιόδου
1

2. Εγκατάσταση ηλιακών πάνελ συμπεριλαμβανομένων και μεταλλικών 
βάσεων

11

3. Εγκατάσταση και διασύνδεση νέων ελεγκτών φόρτισης 3

4. Εγκατάσταση και διασύνδεση νέων μετατροπέων τάσης 3
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5. Διάφορες επισκευές και μεταλλικές κατασκευές (όπως: επισκευή 
περιφράξεων όπου αυτές παρουσιάζουν κενά ασφαλείας, αλλαγές 
συνδέσμων στους ιστούς των κεραιών κλπ)

1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

19.468,00€
συμπ/νου 

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

33.480,00€
συμπ/νου 

Φ.Π.Α.

Η προμήθεια των ειδών και η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας πρόσκλησης το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 
συνολικά τιμή και για τις δύο ΟΜΑΔΕΣ του αντικειμένου της παρούσας χωρίς να υπερβαίνει τις 
επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες ανά ΟΜΑΔΑ και εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι όροι της παρούσας.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές (εις τριπλούν), σε φάκελο, ο οποίος 
θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», να 
φέρει τη σφραγίδα του οικονομικού φορέα και στην όψη του να αναγράφονται ευκρινώς τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Προς Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
«Προσφορά για την Συντήρηση και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής 
έτους 2022, συνολικού προϋπολογισμού 33.480,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Στις προσφορές των συμμετεχόντων πρέπει να εσωκλείονται τα κάτωθι:

1. Οικονομικά Στοιχεία

I. Οικονομική προσφορά (εις τριπλούν)
Οι τιμές των προς προμήθεια ειδών καθώς και η παροχή υπηρεσιών πρέπει να δίνονται 
ανά είδος και θα είναι σταθερές καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς καμία 
αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο. Οι τιμές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι 
τελικές και θα αφορούν το σύνολο των ειδών και των υπηρεσιών για το χρονικό 
διάστημα όλης της διάρκειας της αντιπυρικής περιόδου 2022 (έως 31/10/2022).

Οι οικονομική προσφορά δίδεται σε ΕΥΡΩ και δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ στην οποία πρέπει να 
εξειδικεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, οι τιμές για κάθε είδος και υπηρεσία και να μην 
υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες ανά κατηγορία προμήθειας -
εργασίας.

Προσφορά που καταλήγει σε τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΙΙ. Υπεύθυνη Δήλωση Α΄ (εις τριπλούν), της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
• Έλαβαν γνώση, αποδέχονται πλήρως και δεσμεύονται για την τήρηση όλων   των 

όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
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Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε., και Ι.Κ.Ε. τον/τους διαχειριστή/ές,
β) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τον νόμιμο εκπρόσωπό του,

Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α΄ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να φέρουν ημερομηνία υπογραφής μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, 
σύμφωνα με το Ν. 4250/2014, άρθρο 3.

2.  Τεχνικά Στοιχεία (εις τριπλούν)

Ι. Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 
του.

ΙΙ. Πιστοποιητικό προηγούμενης εμπειρίας σε ανάλογες εργασίες, αποδεικνυόμενη με σχετικά 
έγγραφα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, συμβάσεις κ.λ.π.) εντός των τελευταίων 
τριών (3) ετών.

3.  Λοιπά δικαιολογητικά (εις τριπλούν)

Ι.  Ποινικό Μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

      Και πιο συγκεκριμένα:
α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τον/τους διαχειριστή/ές.
β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, το φυσικό πρόσωπο.
ε) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τους νόμιμους εκπροσώπους 

τους.  

ΙΙ. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
ΙΙΙ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

Σε περιπτώσεις εταιρειών Ε.Ε. και Ο.Ε. οι ανωτέρω ενημερότητες αφορούν και τον/τους 
νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους.

Σημείωση: Τα εν λόγω (ΙΙ & ΙΙΙ) ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου 3 γίνονται αποδεκτά 
εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

IV. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.). Έναρξη 
Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του 
(για φυσικά πρόσωπα0. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 
να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με 
τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι 
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κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία).
Τα Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης, μέσω των οποίων αποδεικνύεται η 
νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τα πρόσωπα που νόμιμα τη δεσμεύουν (τα αποδεικτικά 
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, πρέπει να έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους).
Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται έναρξη επιτηδεύματος.

Προσφορές χωρίς οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιολογητικά απορρίπτονται ως μη 
αποδεκτές.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 300 ημερών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο χρόνο, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται από τη Ταμειακή Διαχείριση της Περιφέρειας 
Αττικής,  σύμφωνα   με  της διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016  ως ακολούθως :
α) Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των ειδών (ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α)  και κατόπιν σύνταξης 
αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια 
Ειδική Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής για τη Συντήρηση και Υποστήριξη του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής που θα συγκροτηθεί κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
β) Με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών της παρούσας (ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β) και όχι πριν τη λήξη της 
αντιπυρικής περιόδου 2022 και έπειτα και από την αποκαθήλωση των υλικών που βρίσκονται 
σε εξωτερικούς χώρους μετά το τέλος της αντιπυρικής περιόδου και το πέρας της ομαλής 
λειτουργίας με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Ειδική Τεχνική 
Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής για τη Συντήρηση και Υποστήριξη του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής που θα συγκροτηθεί κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Τα ανωτέρω ισχύουν και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον 
ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα εξής:

1. Τιμολόγιο.
2. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.
3. Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα.
4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί τον 

έλεγχο και την πληρωμή.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Kατά την εξόφληση της δαπάνης θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος νόμιμος φόρος 
εισοδήματος, ο οποίος δεν αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων.  
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152, προϋπολογισμού 2022 του Ειδικού 
Φορέα 06072.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για την αντιπυρική περίοδο 2022 για χρονικό διάστημα από 
την υπογραφή της παρούσης έως την 30η Νοεμβρίου 2022 (λήξη της αντιπυρικής περιόδου 
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31/10/2022 και ένα μήνα μετά προκειμένου να ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση του 
Ολοκληρωμένου  Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας της 
Π.Ε.Δυτικής Αττικής).

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και υπηρεσιών θα γίνεται από την Ειδική Τεχνική 
Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής, (η οποία ορίζεται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής), με σύνταξη αντίστοιχου/-ων πρωτοκόλλου/ων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής των υλικών και των υπηρεσιών.

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση 
απόσυρσης μέρους ή όλου του εξοπλισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή 
μερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου που αφορά την παρούσα πρόσκληση, 
οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. H Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα 
ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, ο Ανάδοχος υποχρεούται μόνο αυτός 
προς αποκατάστασή τους.

2. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

3. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την 03/05/2022 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 πμ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής, Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 
Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα παραρτήματά της θα αναρτηθούν στο 
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στο Διαδίκτυο της Περιφέρειας Αττικής, στη διεύθυνση www.patt.gov.gr στη 
διαδρομή Ενημέρωση-Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις/Προσκλήσεις. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης παρέχονται από το 
Τμήμα Προμηθειών και συγκεκριμένα από την Φραγκιαδάκη Αριάδνη τηλ. 2132047009, 
e-mail:afragiadaki@patt.gov ενώ για τις Τεχνικές προδιαγραφές από το Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας Δυτικής Αττικής, τηλ: 2132047023, e-mail: ppda@patt.gov.gr

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΡΟΔΑΝΘΗ ΜΗΛΙΑΡΑ

Κ.Α.Α. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

http://www.patt.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

A/A TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Παραπομπή
1 Προμήθεια ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Απαιτήσεις απόδοσης

1. Μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου, 
Ευρωπαϊκής κατασκευής, κατάλληλο για αυτόνομα συστήματα.

ΝΑΙ

2. Θα παρέχει 25 χρόνια εγγύηση γραμμικής απόδοσης. ΝΑΙ

3. Οι ηλιακές μονάδες θα είναι σχεδιασμένες για βιομηχανικές 
και επαγγελματικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας ανοδιωμένο 
αλουμίνιο ανθεκτικό στις γρατσουνιές με πλαίσιο διπλού τοίχου. 

4. Το κουτί διακλάδωσης και διασύνδεσης θα είναι
μεγάλου μεγέθους και κατάλληλο για εξωτερική εγκατάσταση.

5. Οι κρυσταλλικές κυψέλες τοποθετούνται ανάμεσα σε 
σκληρυσμένο ηλιακό γυαλί χαμηλής περιεκτικότητας φύλλα σιδήρου 
και αλουμινόχαρτο διπλής στρώσης υψηλής αντοχής.

ΝΑΙ

1. Παροχή Τροφοδοσίας: 12V DC ΝΑΙ
2. Παρεχόμενη Ισχύς: 110 watt ΝΑΙ
3. Μέγιστη Παροχή τροφοδοσίας: 19,2 V DC ΝΑΙ
4. Μέγιστη Παρεχόμενη ισχύς: 5Α ΝΑΙ
5. Αριθμός Κυψελών: 36x mono ΝΑΙ
6. Μέγιστη Τάση Συστήματος: 600V ΝΑΙ
7. Διαστάσεις: 1240 x 505 x 35 mm ΝΑΙ
8. Βάρος: 8,2 κιλά
9. Θερμοκρασία Λειτουργίας: -40 °C έως +85 °C
10. Σχετική υγρασία Λειτουργίας: 8 έως 90%, χωρίς συμπύκνωση
11. Σχετική υγρασία εκτός Λειτουργίας: 5 έως 95%, χωρίς συμπύκνωση

ΝΑΙ

2 Προμήθεια ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Παραπομπή
1. Οι ελεγκτές ηλιακής φόρτισης θα αποτελούν πρόσφατα 

αναπτυγμένα προϊόντα τα οποία θα κατασκευάζονται βάση διεθνών 
standards. 

2. Θα διαθέτουν αυξημένη μονάδα και ρεύμα φορτίου, και θα 
είναι πλέον κατάλληλοι και για ακόμη μεγαλύτερα συστήματα.

3. Οι συσκευές θα διαθέτουν ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB 
για φόρτιση smartphone και tablet. 

4. Κάνοντας χρήση των πιο πρόσφατων τεχνολογιών φόρτισης σε 
συνδυασμό με τον προσδιορισμό της κατάστασης φόρτισης θα 
επιτρέπουν τη βέλτιστη διάρκεια των μπαταριών και παρακολούθηση 
ισχύος της μονάδας. 

5. Μια μεγάλη ευδιάκριτη οθόνη υγρών κρυστάλλων θα 
ενημερώνει τον χρήστη για όλους τους τρόπους λειτουργίας με τη 
βοήθεια συμβόλων. 

6. Η κατάσταση φόρτισης θα πρέπει να αναπαρίσταται οπτικά ως 
μετρητής στάθμης. 

7. Δεδομένα όπως π.χ.: Η τάση, το ρεύμα και η κατάσταση 
φόρτισης θα πρέπει να μπορούν επίσης να εμφανιστούν ψηφιακά ως 
φιγούρες στην οθόνη. 

8. Επιπλέον, ο ελεγκτής θα περιλαμβάνει μετρητή ενέργειας που 
θα μπορεί να μηδενίζεται  από τον χρήστη.

ΝΑΙ
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Χαρακτηριστικά Προϊόντος
9. Τοπολογία shunt με τρανζίστορ τύπου MOSFET
10. Καθορισμός κατάστασης φόρτισης μέσω Λογισμικού
11. Αυτόματη ανίχνευση τάσης
12. Έλεγχος PWM
13. Τεχνολογία φόρτισης πολλαπλών σταδίων
14. Αποσύνδεση φορτίου ανάλογα με το SOC
15. Αυτόματη επανασύνδεση φορτίου
16. Αντιστάθμιση θερμοκρασίας
17. Αρνητική γείωση ενός ή θετική γείωση πολλών ακροδεκτών 
18. Ενσωματωμένο καταγραφικό δεδομένων (μετρητής ενέργειας)
19. Λειτουργίες απογεύματος, νυχτερινού φωτός και φωτός ημέρας
20. Ενσωματωμένη λειτουργία αυτοελέγχου 
21. Μηνιαία χρέωση εξισορρόπησης
22. Υποδοχή φόρτισης USB για smartphone και tablet

ΝΑΙ

Λειτουργίες ηλεκτρονικής προστασίας

23. Προστασία υπερφόρτισης

24. Προστασία από βαθιά εκκένωση

25. Προστασία αντίστροφης πολικότητας μονάδας, φορτίου και μπαταρίας

26. Αυτόματη ηλεκτρονική ασφάλεια

27. Προστασία από βραχυκύκλωμα φορτίου και μονάδας

28. Προστασία από υπέρταση στην είσοδο της μονάδας

29. Προστασία ανοιχτού κυκλώματος χωρίς μπαταρία

30. Προστασία αντίστροφου ρεύματος τη νύχτα

31. Προστασία από υπερθέρμανση και υπερφόρτωση

32. Αποσύνδεση φορτίου σε υπέρταση μπαταρίας

ΝΑΙ

Οθόνη
33. Γραφική οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LC)

34. Κατάλληλη για παραμέτρους λειτουργίας, μηνύματα σφάλματος και 
αυτοέλεγχο

Λειτουργία
35. Απλή λειτουργία βάσει μενού

36. Προγραμματισμός με κουμπιά

37. Χειροκίνητος διακόπτης φορτίου

Επιλογές
38. Επαφή συναγερμού

Πιστοποιητικά
39. Να Συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CE)

40. Να είναι Συμβατό με RoHS

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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41. Να Κατασκευάζεται στην ΕΕ

42. Να Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001

43. Τροφοδοσία: 12V ΝΑΙ
44. Κατανάλωση: 18,5 mA ΝΑΙ
Πλευρά εισόδου DC
45. Ηλιακή μονάδα τάσης ανοιχτού κυκλώματος (στην ελάχιστη 

θερμοκρασία λειτουργίας): < 47 V

46. Ρεύμα μονάδας: 25 A ή 40 A (ανάλογα των αριθμό Φωτοβολταϊκών 
Πάνελ)

Πλευρά εξόδου DC
47. Ρεύμα φορτίου 25 A 40 A (ανάλογα των αριθμό Φωτοβολταϊκών 

Πάνελ)

48. Υποδοχή φόρτισης: USB 5,2 V / 1,5 A

49. Τάση επανασύνδεσης: (SOC / LVR):  > 50 % / 12,6 V (25,2 V)

50. Προστασία βαθιάς εκφόρτισης < 30 % (SOC / LVD): < 30 % / 11,1 V 
(22,2 V)

Πλευρά μπαταρίας
51. Τάση λήξης φόρτισης 13,9 V (27,8 V)

52. Τάση φόρτισης ώθησης 14,4 V (28,8 V)

53. Φόρτιση εξισορρόπησης 14,7 V (29,4 V)

54. Ρύθμιση τύπου μπαταρίας: Υγρού τύπου (ρυθμιζόμενο μέσω μενού)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Συνθήκες λειτουργίας
55. Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10 °C … +50 °C

Τοποθέτηση και κατασκευή
56. Ακροδέκτης (λεπτό / μονό καλώδιο): 16 mm² / 25 mm² - AWG 6 / 4
57. Βαθμός προστασίας: IP 30
58. Διαστάσεις: 187 x 97 x 45 mm
59. Βάρος: 350 γρ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3 Προμήθεια ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΤΑΣΗΣ (INVERTERS) ΑΠΑΙΤΗΣΗ Παραπομπή
1. Ο προσφερόμενος  μετατροπέας Τάσης (inverter) θα επιτρέπει τη 

χρήση του βέλτιστου μετατροπέα για οποιαδήποτε εφαρμογή.
2. Οι υποδοχές για την σύνδεση των καλωδίων για τη σύνδεση της 

μπαταρίας και του φορτίου θα πρέπει να είναι ήδη τοποθετημένα πάνω 
στην συσκευή διευκολύνοντας έτσι την συνολική εγκατάσταση.

3. Θα διαθέτει αυτόματη λειτουργία αναμονής ώστε να μειώνεται 
σημαντικά η ιδία κατανάλωση της λειτουργίας του μετατροπέα.

4. Θα διαθέτει εξαιρετική ικανότητα υπερφόρτωσης που θα 
διασφαλίζει ότι ακόμη και τα κρίσιμα φορτία μπορούν να 
λειτουργήσουν εύκολα.

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
5. Αληθινή τάση ημιτονοειδούς κύματος

6. Εξαιρετικές δυνατότητες υπερφόρτωσης ΝΑΙ
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7. Βέλτιστη προστασία μπαταρίας

8. Αυτόματη ανίχνευση φορτίου

9. Μεγάλο βαθμό αξιοπιστία

Λειτουργίες ηλεκτρονικής προστασίας
10. Προστασία από βαθιά εκκένωση

11. Τερματισμός υπερτάσεως μπαταρίας

12. Προστασία από βραχυκύκλωμα

13. Προστασία από υπερθέρμανση και υπερφόρτωση

14. Προστασία αντίστροφης πολικότητας με εσωτερική ασφάλεια 

15. Ακουστικός συναγερμός σε βαθιά εκφόρτιση ή υπερθέρμανση

ΝΑΙ

Λειτουργία
16. Κύριος διακόπτης
17. Ρυθμιζόμενη ανίχνευση φορτίου

ΝΑΙ

Επιλογές
18. Τύποι με 115 V / 50 Hz, 115 V / 60 Hz ή 230 V / 60 Hz

ΝΑΙ
Πιστοποιητικά
19. Συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CE)
20. Συμβατό με RoHS
21. Κατασκευασμένο στην Ευρώπη

ΝΑΙ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

22. Τάση Συστήματος: 12 V ΝΑΙ
23. Συνεχόμενη Ισχύς: 200 VA ΝΑΙ
24. Ισχύς για 30 λεπτά: 275 VA ΝΑΙ
25. Ισχύς για 5 sec.:       450 VA ΝΑΙ
26. Μέγιστη. Αποδοτικότητα: 93 %
27. Κατανάλωση σε κατάσταση standby: 0.3 W ΝΑΙ
28. Κατανάλωση σε κατάσταση λειτουργίας: 2.4 W ΝΑΙ
Πλευρά εισόδου DC:
29. Τάση Μπαταρίας:  10.5 V … 16 V

ΝΑΙ

Πλευρά Εξόδου AC:
30. Ρεύμα Εξόδου: 230 V AC ±10 % (true sine wave)
31. Συχνότητα Εξόδου: 50 Hz ±0.05 % (ελεγχόμενη από κρύσταλλο) 
32. Ανίχνευση Φορτίου (standby): 2 W

ΝΑΙ

ΝΑΙ

33. Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: -20 °C … +50 °C ΝΑΙ
34. Βαθμός Προστασίας: IP 30 ΝΑΙ
35. Διαστάσεις: 170 x 142 x 84 mm ΝΑΙ
36. Βάρος: 2,4 kg ΝΑΙ

Προμήθεια/Ανανέωση άδειας λογισμικού προστασίας από ιούς με συντήρηση μέχρι τα λήξη της 
αντιπυρικής περιόδου 2022
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 
ατύχημα που πιθανόν συμβεί στο προσωπικό του.

Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους 
οποιουδήποτε συνεργάτη ή μισθωτού του αναδόχου.

Ο ανάδοχος ευθύνεται και υποχρεούται για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή βλάβης 
που θα προκληθεί από οποιονδήποτε τρίτο εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
προσωπικού ή του ίδιου ή των εργασιών του.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα εργαστεί.

Για πράξεις ή βλάβες αποδιδόμενες σε αμέλεια ή δόλο του προσωπικού του έχει ακέραια την 
ευθύνη ο ανάδοχος.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6267d469552dfff8c4a496dc στις 26/04/22 14:17
13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Α΄   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Πόλη Οδός Αριθμός Τ.Κ

 Τηλέφωνο Fax Εmail

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

• Έλαβα γνώση, αποδέχομαι πλήρως και δεσμεύομαι για την τήρηση όλων των όρων της παρούσας 
Πρόσκλησης.

Ημερομηνία: ………  - ………….-2022

                                                                                                                                 Ο – Η Δηλ………..

                                                                                                                                      (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ

1

Προμήθεια ηλιακού 
φωτοβολταϊκού πάνελ, νέας 
τεχνολογίας, ισχύος 80-100w, 
αποτελούμενο τουλάχιστον 
από 36 κυψέλες κατάλληλο για 
φόρτιση μπαταριών

11

2
Προμήθεια Ελεγκτή Φόρτισης, 
νέας τεχνολογίας κατάλληλου 
για λειτουργία με 
φωτοβολταϊκά πάνελς, ισχύος 
15Α, κατάλληλου για 
λειτουργία σε μεγάλο φάσμα 
περιβαλλοντικών συνθηκών

3

3

Προμήθεια Μετατροπέα Τάσης 
(Inverter),εισόδου 12-24 VDC 
και εξόδου 220VAC, 
κατάλληλου για λειτουργία με 
φωτοβολταϊκά πάνελς, ισχύος 
300-700w, κατάλληλου για 
λειτουργία σε μεγάλο φάσμα 
περιβαλλοντικών συνθηκών

3

4
Προμήθεια / Ανανέωση άδειας 
λογισμικού προστασίας από 
ιούς με συντήρηση μέχρι τη 
λήξη της αντιπυρικής 
περιόδου 2022

1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1
Υπηρεσίες θέσης σε 
λειτουργία και 
απεγκατάστασης εξοπλισμού 
συστήματος στην έναρξη και 
λήξη της αντιπυρικής 
περιόδου

1

2 Εγκατάσταση ηλιακών πάνελ 
συμπεριλαμβανομένων και 
μεταλλικών βάσεων

11

3 Εγκατάσταση και διασύνδεση 
νέων ελεγκτών φόρτισης

3

4 Εγκατάσταση και διασύνδεση 
νέων μετατροπέων τάσης

3
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5 Διάφορες επισκευές και 
μεταλλικές κατασκευές (όπως: 
επισκευή περιφράξεων όπου 
αυτές παρουσιάζουν κενά 
ασφαλείας, αλλαγές 
συνδέσμων στους ιστούς των 
κεραιών κλπ)

1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ημερομηνία ……../………./2022
                                                                                                                              (Σφραγίδα –Υπογραφή)
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