
Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: 
«Διοργάνωση Ελληνικών Βραβείων Ψυχολογίας» 

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών 5η Μαΐου 2021 και ώρα Ελλάδος 5:00πμ. 

Αποσφράγιση προσφορών την 7η Μαΐου 2021  και ώρα 12:00π.μ. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον καλύτερη επιλογή σε σχέση με την ποιότητα και 

την παρελθούσα εμπειρία σε αντίστοιχη διοργάνωση βραβείων. 
 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

Ινστιτούτο Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον κλάδο της Υγείας 

 

2. Αντικείμενο διαγωνισμού 

Το Ινστιτούτο Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον κλάδο της Υγείας για τις ανάγκες του έργου “Hellenic 
Awards of Psychology” προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της διοργάνωσης 
των βραβείων που θα διεξαχθούν για το έτος 2021. 

 

3. Περιγραφή του προκήρυσσομενου έργου 

Η παρούσα προκήρυξη συνίσταται στην ανάδειξη Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την διοργάνωση των 
Ελληνικών Βραβείων Ψυχολογίας, (Hellenic Awards of Psychology) όπου θα βραβευτούν οι ψυχολόγοι 
ή ιδιωτικές κλινικές ψυχικής υγείας που έχουν μεγάλη αναγνωρισημότητα από τον κόσμο και σημαντική 
ψηφιακή παρουσία.  

  

4. Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου ή ΟΤΑ, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 

2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει 
απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 

3. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 

5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και 
τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

7. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις. 
8. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της. 

  



5. Τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 
της παρούσας προκήρυξης. Οι προσφορές: 

1. Υποβάλλονται με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. 
2. Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα και στα αγγλικά, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
3. Όταν περιλαμβάνουν Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών, αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
4. Είναι δακτυλογραφημένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, 

προσθήκες κτλ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ θα πρέπει να είναι με τα ίδια 
στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις κτλ και γενικά θα 
επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

5. Αφορούν ολόκληρο το έργο. 

  

6. Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης 

Για την προκήρυξη αυτή μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από την επίσημη Ιστοσελίδα του 
Ινστιτούτου Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Κλάδο της Υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν 
τηλεφωνικά συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη παρέχονται το αργότερο 
μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των 
προσφορών. 

  

7. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5/5/2021 με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 5.00 μ.μ. και ώρα 
λήξης υποβολής την 7/5/2021 και ώρα 12.00 π.μ. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 
παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε 
πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής των, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

  

8. Διαδικασία υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στο Ινστιτούτο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

  

9. Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών, που έχουν παραληφθεί έγκαιρα, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο 
στις 7/05/2021 και ώρα 12.00πμ.  

  

10. Αξιολόγηση – Επιλογή Ανάδοχου 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού στον Κλάδο της Υγείας. Το Δ.Σ. επιφυλάσσεται να ζητήσει κατά την αξιολόγηση 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο, μετά τον έλεγχο των εγγράφων στοιχείων που θα 
υποβληθούν και οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να το προσκομίσουν. Η μη προσκόμιση των 
απαιτούμενων εγγράφων αποτελεί λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου από το Διαγωνισμό. 

Διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής της προσφοράς τους 
από την Αναθέτουσα Αρχή, δεδομένου ότι η προσφορά πρέπει να έχει περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή 
την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται ως καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών. 

Προσφορές, οι οποίες δεν θα καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας θα απορρίπτονται. 
Προσφορές που κατά την αιτιολογημένη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας θα απορρίπτονται.  

  



11. Υπογραφή Σύμβασης 

Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα κληθεί 
για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, την υποβληθείσα 
προσφορά, την κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και τις σχετικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

Αν ο Ανάδοχος παρά το γεγονός ότι θα έχει κληθεί, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κατακυρώσει το διαγωνισμό στον επόμενο μειοδότη. 

  

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει το  υλικό ηλεκτρονικά στην Αναθέτουσα Αρχή αυστηρά μια εβδομάδα μετά 
την αποστολή από την Αναθέτουσας Αρχή στον Ανάδοχο του υλικού. Η μεταφορά και η εργασία και 
ευθύνη του Αναδόχου. 

Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών. 

  

13. Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του προκηρυσσόμενου έργου θα πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα 
Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης 
τεκμηριώνοντας την Απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. 

  

14. Ισχύουσα Νομοθεσία 

Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από 
το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην 
εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών 
Δικαστηρίων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ.: 6977748078 κα 
Κουμπούλη Σωτηρία. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού στον Κλάδο της Υγείας, www.idigit-healthcare.gr. 

 
 

http://www.idigit-healthcare.gr/

