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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

         Αθήνα , 07 Μαΐου  2020 
                        Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2757 

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 – Social Network Αττική» με κ.α: 

2017ΕΠ08510118 και κωδικό ΟΠΣ 5017272 του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, ενδιαφέρεται για την σύναψη 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής για την «Εκπαιδευτική 

Διαδικασία Πιλοτικής Εφαρμογής του Προγράμματος Φιλοσοφική Διαχείριση του Στρες σε επιλεγμένες 

δομές του ΕΚΤ» στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

αποτυπώνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα.  

 

Αριθμός έγκρισης δαπάνης Η υπ΄αριθμ΄  2751/07-05-2020 Απόφαση Αντιπροέδρου ΠΤΑ Αττικής 

Προϋπολογισμός δαπάνης Τριάντα χιλιάδες ευρώ  (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των 

νόμιμων φόρων και κρατήσεων 

Δικαιούχοι  Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Τριτοβάθμιων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  

CPV 80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση 

Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

Καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών 

18/05/2020 και ώρα 15.00μμ 

Διάρκεια ισχύος προσφορών Δύο (2) μήνες από την επόμενη της υποβολής προσφοράς 

 

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Περιφερειακό Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής στην διεύθυνση 

(URL): http://www.ptapatt.gr 

 

 

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός 

mailto:a.galiatsatou@patt.gov.gr
https://www.ptapatt.gr/
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Η κάλυψη της ανάγκης διαχείρισης του στρες1 με καινοτόμες δράσεις  διαδικτυακής σύγχρονης και 

ασύγχρονης εκπαίδευσης σε στελέχη των κοινωνικών δομών, που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020», λόγω 

της έκτακτης υγειονομικής κρίσης στη χώρα είναι επιτακτική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

αυξημένων τοπικών αναγκών και των κοινωνικών επιπτώσεων από την εξάπλωση της νόσου COVID-19. 

Ειδικότερα το αντικείμενο της δαπάνης αφορά στη  σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση  

φιλοσοφικής διαχείρισης του στρες με στοιχεία φιλοσοφίας και νευροεπιστημών σε επιμέρους ενότητες, 

διδασκαλία με εποπτικά μέσα και τεχνικές δια βίου μάθησης (ενεργητική συμμετοχή-υπάρχουσες 

εμπειρίες), συμβουλευτική για προσομοιωμένες καταστάσεις φιλοσοφικής διαχείρισης του στρες, 

ανάπτυξη πρωτοκόλλων και κριτικής σκέψης για φιλοσοφική διαχείριση στρες. Εκπαίδευση εκατό είκοσι 

(120) στελεχών των διακοσίων σαράντα (240) επιλεγμένων συγχρηματοδοτούμενων κοινωνικών δομών 

του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» που θα επιλεγούν σε συνεργασία με την οικεία Διαχειριστική Αρχή.  

Ειδικότερα τα στελέχη θα προέρχονται από τις εξής κατηγορίες – τύπους συγχρηματοδοτούμενων δομών: 

α) Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, β) Συμβουλευτικά κέντρα γυναικών, γ) Κέντρα 

Κοινότητας (και Παραρτήματα αυτών), δ) Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία, 

Φαρμακεία, Συσσίτια κλπ.), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και ε) Δομές Αστέγων (Κέντρα 

Ημέρας & Υπνωτήρια).  

Παραδοτέο : Εκπαίδευση εκατό είκοσι (120) στελεχών. 

Η λεπτομερής περιγραφή της μεθοδολογίας επιλογής των Δήμων περιλαμβάνεται στο  Παράρτημα της 

παρούσης.  

 

Η δαπάνη για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ 

(30.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. 

 

Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Τριτοβάθμιων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις  (3) μήνες  

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής 

συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης– Social Network Αττική» με κωδικό 2017ΕΠ08510118 και κωδικό 

ΟΠΣ 5017272 στο Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020, Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ 2)  “ Πρόληψη - Παρέμβαση – 

Υποστήριξη ” και ειδικότερα Π 2.2 " Υπηρεσίες καταγραφής αναγκών και υποστήριξης – Υπηρεσίες 

παρέμβασης "  

 

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

                                                           
1
 Ελληνική αδυναμία διαχείρισης στρες - ΟΗΕ 2019 
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Οι φορείς, καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

για την παροχή υπηρεσίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής για την «Εκπαιδευτική 

Διαδικασία Πιλοτικής Εφαρμογής του Προγράμματος Φιλοσοφική Διαχείριση του Στρες σε επιλεγμένες 

δομές του ΕΚΤ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και 

αναπτυξιακής παρέμβασης – SocialNetwork Αττική» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Επωνυμία  

Ταχυδρομική Διεύθυνση  

Τηλέφωνο & Τηλεομοιότυπο   

Δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρομείου  

 

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχτεί από το πρωτόκολλο ή την γραμματεία».  

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (Λεωφορος Συγγρού 15–17 Τ.Κ.11743). 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ανωτέρω διεύθυνση προσωπικώς ή δια εκπροσώπου και 

ταχυδρομικώς επί αποδείξει. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 18-05-2020 και ώρα 15.00μμ. Ο φάκελος κάθε 

Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους (2) δύο υποφακέλους με τους 

κατωτέρω τίτλους:   

 

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  

Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

 

Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»    

 Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το 

απασχολούμενο επιστημονικό/εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος. Περιγραφή της 

οργάνωσης, δομής και μέσων που θα χρησιμοποιήσει το Ίδρυμα προκειμένου  να ανταπεξέλθει 

επιτυχώς στις απαιτήσεις των υπό ανάθεση Υπηρεσιών.  

 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του Αναδόχου από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη 

εκπροσώπηση του για την υποβολή της προσφοράς και την υπογραφή της Σύμβασης με το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής.   

 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου περί μη συνδρομής των όρων του άρθρου 73 παρ. 1 

του Ν. 4412/2016 περί αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή του στη 

διαδικασία (στο πρόσωπό του και στο πρόσωπο εκάστου των μελών του συλλογικού οργάνου 

εκπροσώπησης του Ιδρύματος).  

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
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Β. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει την 

συνολική οικονομική προσφορά  για την παροχή της υπηρεσίας, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και 

αριθμητικώς, σε ευρώ. 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 ενενήντα  

(90) 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.          

 

Συνημμένα: 

Παράρτημα - Περιγραφή του Αντικειμένου 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1) Χρονολογικό αρχείο 

2) Φ. Δράσης 

 

 

Η  

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

Ο 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΤΟΥ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

07/05/2020 07/05/2020  

   

   

Α.ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Φυσικό Αντικείμενο 

 

Προετοιμασία Μαθημάτων 

 Δημιουργία οδηγιών-κανόνων εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

 δημιουργία παρουσιάσεων powerpoint (slides και video), 

 δημιουργία κειμένων, 

 ανάρτηση βιβλιογραφίας (ελληνικής και διεθνούς), 

 ανάρτηση διαδικτυακών συνδέσμων βοηθητικού εποπτικού υλικού. 

Διδασκαλία ανά Ενότητες  

 Διδασκαλία με χρήση παρουσιάσεων powerpoint (slides και video), 

 βιντεοσκόπηση παρουσιάσεων/μαθημάτων (ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση), 

 διαδραστική σύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση, 

 πρακτική διδασκαλία σε προσομοιωμένες καταστάσεις στρες (βιωματικά εργαστήρια).  

Συμβουλευτική 

 Κατ’ ιδίαν συζήτηση για εμπειρικές καταστάσεις στρες, 

 διαμόρφωση εμπειρικών καταστάσεων στρες για διαδικτυακή παρουσίαση. 

Δημιουργία περιεχομένου (με πνευματικά δικαιώματα) 1 μήνας 

 Δομή και περιεχόμενο μαθημάτων, 

 Βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις,  

 Κείμενα,   

 Δυνατότητα βελτίωσης περιεχομένου τους επόμενους 2 μήνες μέσω διάδρασης.  

 

 

 

 

 


