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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

            Αθήνα , 11 Ιουλίου 2019 
                          Αριθμ. Πρωτ.: οικ.3424                        

 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 15 - 17 
Ταχ. Κώδικας : 11743, Αθήνα 
Πληροφορίες: Α. Γαλιατσάτου  
Τηλέφωνο :  213 2063 629  
Email : a.galiatsatou@patt.gov.gr 
Ιστότοπος:  https://www.ptapatt.gr 
 

 

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης 
δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – SocialNetwork Αττική» με κ.α: 
2017ΕΠ08510118 και κωδικό ΟΠΣ 5017272 του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, ενδιαφέρεται για την σύναψη 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Αττικής στην παροχή υπηρεσίας νομικής εμπειρογνωμοσύνης, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
αποτυπώνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα.  
 

Αριθμός έγκρισης δαπάνης Η υπ΄αριθμ΄3425/11-07-2019 Απόφαση Αντιπροέδρου ΠΤΑ Αττικής  

Προϋπολογισμός δαπάνης Επτακόσια ευρώ  

CPV 79100000-5 Νομικές Υπηρεσίες  

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση 

Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

Καταληκτική ημερομηνία 
κατάθεσης προσφορών 

18/07/2019 

Διάρκεια ισχύος προσφορών Εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της υποβολής προσφοράς 

 
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Περιφερειακό Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής στην διεύθυνση 
(URL): http://www.ptaptt.gr/index.php/gr/ 
 
1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός 

Αντικείμενο της δαπάνης είναι η νομική υποστήριξη της Δομής Social Network Αττική αναφορικά με τη 
διαδικασία λύσης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη λειτουργία της Δομής – Κοινωνικού Φαρμακείου στον 
Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, και ειδικότερα :  
 
Α) Η σύνταξη Διαπιστωτικής Πράξης λύσης σύμβασης  
Β) Η σύνταξη Συμφωνητικού λύσης σύμβασης μίσθωσης έργου 
 
Η δαπάνη για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζεται κατά μέγιστον στο ποσό των Επτακοσίων 
ευρώ (700,00€), πλέον ΦΠΑ (168,00€). 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής 
συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – SocialNetwork Αττική» με κ.α: 2017ΕΠ08510118 και κωδικό ΟΠΣ 
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5017272 του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ 4)  «Έρευνες μελέτες & εργαλεία 
υποστήριξης», και ειδικότερα Π4.2 " Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες" 
 
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV):  79100000-5 Νομικές Υπηρεσίες. 
 
2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή ενώσεις αυτών των 
προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά στο Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής 
Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (Λεωφόρος 
Συγγρού 15–17 Τ.Κ.11743). 
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ανωτέρω διεύθυνση προσωπικώς ή δια εκπροσώπου, 
ταχυδρομικώς επί αποδείξει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ptapatt@patt.gov.gr.  
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019. 
 
Η οικονομική προσφορά  για την παροχή της υπηρεσίας, θα διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε 
ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του προσφέροντα.    
Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά 
καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην 
προσφορά του διαγωνιζόμενου.  
 

3. Ισχύς προσφορών 
Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον  

προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους 
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί 
να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. Προσφορά που θα υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση ιδιαίτερα 
χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να κριθεί το αποδεκτό ή μη 
της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.          
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
1) Χρονολογικό αρχείο 
2) Φ. Δράσης 
 
 

Η  
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

Ο 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΤΟΥ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

17/07/2018 17/07/2018  

   

   

Α.ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  
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ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 

 
 
 


