
                                                                                                               

                                                                                     
         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ     

     Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

         Αθήνα ,  02   Απριλίου 2021 
                        Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2156 

 

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 11,  
Ταχ. Κώδικας : 10680, Αθήνα 
Πληροφορίες: Α. Γαλιατσάτου  
Τηλέφωνο :  210 9220430  
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 «Κέντρο Καινοτομίας 

Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.)» με κ.α: 2018ΕΠ0851000051 και κωδικό ΟΠΣ 5030984 του Ε.Π. «Αττική» 

2014-2020, ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «Υποστήριξη εκπόνησης 

διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνών & Ανάδειξη και στήριξη της Ακαδημαϊκής & 

Επιστημονικής Αριστείας »  του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής στο πλαίσιο υλοποίησης της 

ανωτέρω Πράξης, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα.  

 

Αριθμός έγκρισης δαπάνης Η υπ΄ αριθμ   2153 / 02- 04 -2021 (ΑΔΑ Ψ2Ρ4ΚΝ3-ΑΚΦ, ΑΔΑΜ: 

21REQ008381817) Απόφαση  Αντιπροέδρου ΠΤΑ Αττικής 

Προϋπολογισμός δαπάνης Εξήντα  χιλιάδες ευρώ  (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

CPV 80000000-4 Υπηρεσίες αναφερόμενες 

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση 

Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

Καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών 

Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσης, 

ήτοι έως 12/04/2021, 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 και προϋπολογισμός 

Αντικείμενο της δράσης «Υποστήριξη εκπόνησης διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνών & 
Ανάδειξης και στήριξης της Ακαδημαϊκής & Επιστημονικής Αριστείας »   είναι : 
α) η Υποστήριξη τεσσάρων (4)  ερευνών διδακτορικών / μεταδιδακτορικών στους κλάδους εξειδίκευσης 
της RIS Αττικής και ειδικότερα στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας (ενδεικτικά αναφέρεται η περιοχή της 
ναυτιλίας).  

mailto:a.galiatsatou@patt.gov.gr
https://www.ptapatt.gr/
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Η διάρκεια χρηματοδότησης κάθε μεταδιδακτορικής / διδακτορικής έρευνας θα είναι δώδεκα (12)  μήνες 

και έως το ποσό των 12.000,00€. Στο πλαίσιο αυτό θα χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση δύο (2) 

μεταδιδακτορικών ερευνών και δύο (2) διδακτορικών ερευνών.  

 
β) Η Ανάδειξη – στήριξη της ακαδημαϊκής και  επιστημονικής αριστείας σε τομείς-κλάδους της RIS3 και 

ειδικότερα στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας (ενδεικτικά αναφέρεται η περιοχή της ναυτιλίας). Θα 

χρηματοδοτηθούν έξι (6) βραβεία με ποσό 2.000€ έκαστο (και συνολικά έως 12.000€). 

 

Η συνολική δαπάνη για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων 

ευρώ (60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 

 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου γίνεται στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.  

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής 

(ΚΕ.Κ.Π.Α.)» με κ.α: 2018ΕΠ0851000051 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030984 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020, 

Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ 5) «Υποστήριξη εκπόνησης διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνών για 

δώδεκα μήνες - Ανάδειξη και στήριξη της Ακαδημαϊκής & Επιστημονικής Αριστείας». 

 

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 σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

για την παροχή υπηρεσίας για την δράση «Υποστήριξη εκπόνησης διδακτορικών και μεταδιδακτορικών 

ερευνών & Ανάδειξη και στήριξη της Ακαδημαϊκής & Επιστημονικής Αριστείας »  του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής,  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας 

Αττικής». 

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 (Σίνα 11, Αθήνα Τ.Κ.10680). 
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Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ανωτέρω διεύθυνση προσωπικώς ή δια εκπροσώπου και 

ταχυδρομικώς επί αποδείξει. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη 

δημοσίευση της παρούσης, ήτοι έως 12-04-2021 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»    

Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου πρέπει να περιέχει τα εξής:   

 

• 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. 

• Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου περί κάλυψης αστικής ευθύνης Ιδρύματος για 

οποιαδήποτε αξίωση τρίτου εγερθεί σε σχέση με τις υπό ανάθεση Υπηρεσίες. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:  

α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και  

β) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

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, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον 

προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.    
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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.          

 

Εσωτερική Διανομή: 

1) Χρονολογικό αρχείο 

2) Φ. Δράσης 

 

 

Ο 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

Ο 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΤΟΥ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 02 / 04 /2021  02/ 04 /2021 
 

   

   

Α.ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Περιγραφή δαπάνης  

Η δαπάνη παροχής υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής για την «Υποστήριξη 

εκπόνησης διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνών & Ανάδειξη και στήριξη της Ακαδημαϊκής & 

Επιστημονικής Αριστείας » στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής 

(ΚΕ.Κ.Π.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030984 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020 περιλαμβάνει δυο επιμέρους 

κατηγορίες δαπανών έως εξής : 

α) Υποστήριξη τεσσάρων (4)  ερευνών διδακτορικών / μεταδιδακτορικών στους κλάδους εξειδίκευσης 
της RIS Αττικής και ειδικότερα στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας (ενδεικτικά αναφέρεται η περιοχή της 
ναυτιλίας).  
 
Η υποστήριξη της διδακτορικής / μεταδιδακτορικής έρευνας ενισχύει την ανάθεση Ε&Α για τη διερεύνηση 
συγκεκριμένων ζητημάτων και προβλημάτων σε θέματα όπως: ανάδειξη των διεπιχειρηματικών 
συνεργασιών καινοτόμων νεοφυών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εντός του ναυτιλιακού 
συμπλέγματος (maritime cluster) και της ενσωμάτωσης και τη μελέτης των επιπτώσεων στο ανθρώπινο 
δυναμικό της ψηφιοποίησης (digitalization) στο σημερινό ναυτιλιακό περιβάλλον. 
 

Η διάρκεια χρηματοδότησης κάθε μεταδιδακτορικής / διδακτορικής έρευνας θα είναι δώδεκα (12)  μήνες 

και έως το ποσό των 12.000,00€. Στο πλαίσιο αυτό θα χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση δύο (2) 

μεταδιδακτορικών ερευνών και δύο (2) διδακτορικών ερευνών.  

 
β) Ανάδειξη – στήριξη της ακαδημαϊκής και  επιστημονικής αριστείας σε τομείς-κλάδους της RIS3 και 
ειδικότερα στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας (ενδεικτικά αναφέρεται η περιοχή της ναυτιλίας).  
 
Θα χρηματοδοτηθούν έξι (6) βραβεία με ποσό 2.000€ έκαστο (και συνολικά έως 12.000€), σε μέλη ΔΕΠ ή 

ερευνητές ή φοιτητές ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ για την καλύτερη ερευνητική προσπάθεια ή τις καλύτερες 

διδακτορικές μελέτες ή τις καλύτερες Διπλωματικές/ Μεταπτυχιακές Εργασίες. 

 
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 80000000-4 του Παραρτήματος  XIV – Υπηρεσίες αναφερόμενες στο Άρθρο 107 του Ν. 

4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α΄). 

 
 
Προϋπολογισμός 

Η συνολική δαπάνη για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων 

ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων. 

 

Διάρκεια  

Η διάρκεια της δράσης θα είναι έως και δώδεκα  (12) μήνες. 

 
 

 

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

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  

 

 

Παραδοτέα 

ΑΑ 

Δρ

άσ

ης 

ΑΑ Παραδοτέο  % Ποσό (€) 

συμπεριλαμβ

ανομένου 

ΦΠΑ 

Υποβολή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α 

1ο 1η Τριμηνιαία Έκθεση Έρευνας  16,0% 9.000,00 € Τρεις  (3) 

ημερολογιακούς μήνες 

μετά την υπογραφή της 

σύμβασης  

2ο 2η Τριμηνιαία Έκθεση Έρευνας  16,0% 9.000,00 € Έξι (6) ημερολογιακούς 

μήνες μετά την 

υπογραφή της 

σύμβασης  

3ο 3η Τριμηνιαία Έκθεση Έρευνας 16,0% 9.000,00 € Εννέα  (9) 

ημερολογιακούς μήνες 

μετά την υπογραφή της 

σύμβασης 

4ο  4η Τριμηνιαία Έκθεση Έρευνας  16,0% 9.000,00 € Δώδεκα (12) 

ημερολογιακούς μήνες 

μετά την υπογραφή της 

σύμβασης 

5ο  Απολογιστική Έκθεση Ολοκλήρωσης 

Δράσης-α 

Απολογιστική Αναφορά Ερευνητικών 

Αποτελεσμάτων δωδεκαμήνου.  

16,0% 12.000,00 € Δώδεκα (12) 

ημερολογιακούς μήνες 

μετά την υπογραφή της 

σύμβασης 

 

β 

1ο  1η Εξαμηνιαία Έκθεσης απονομής 

Βραβείων Αριστείας 

10,0% 5.000,0€ Έξι (6) ημερολογιακούς 

μήνες μετά την 

υπογραφή της 

σύμβασης  

 2Ο  2η Εξαμηνιαία Έκθεση απονομής 

Βραβείων Αριστείας και Απολογιστική 

Έκθεση Ολοκλήρωσης Δράσης-β 

10,0% 7.000,0€ Δώδεκα (12) 

ημερολογιακούς μήνες 

μετά την υπογραφή της 

σύμβασης 

 Σύνολο 100% 60.000,00€  

 

 


