
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2/2020 για παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.» 

 

 
 

Έχοντας υπόψη την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» (Π.Σ.Φ.) στην υπ’ αριθμό πράξης 1/2019 

συνεδρίασης του, βάση της οποίας προκηρύσσεται ο παρών Πρόχειρος Μειοδοτικός 

Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.), καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσει προσφορά για την 

επιλογή αναδόχου, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα Δημοσίων 

Σχέσεων και Επικοινωνίας για το χρονικό διάστημα, 1/6/2020 έως 30/4/2021.  

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι υπηρεσίες που θα αναλάβει να παράσχει η ανάδοχος εταιρεία, θα αφορούν στην 

εισήγηση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προτάσεων επικοινωνιακής πολιτικής επί 

θεμάτων που θα της υποδεικνύει ο Π.Σ.Φ.  

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
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Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 34-Αθήνα   
Ταχ. Κώδικας : 11473 
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E-mail  : ppta@otenet.gr 
Website : www.psf.org.gr 
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Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του έργου, εκ των 

προσφορών που πληρούν τις απαιτήσεις του έργου.  

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ Π.Μ.Δ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/5/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 15:00 μ.μ. στα 

γραφεία του Π.Σ.Φ., Λ. Αλεξάνδρας 34 Αθήνα, Τ.Κ. 11473, 1ος όροφος.  

Η προσφορά θα πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο e-mail του Π.Σ.Φ., 

ppta@otenet.gr, με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», το αργότερο μέχρι 28/5/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 14:30 μ.μ. 

Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου Προσφοράς έχει ως συνέπεια τον 

αποκλεισμό του υποψηφίου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την 

καθυστέρηση. Εκπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή στην έδρα του ΠΣΦ 

ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση ppta@otenet.gr) συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας και για την διενέργεια του 

Π.Μ.Δ. Ο ΠΣΦ θα δίδει απαντήσεις, χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία του ερωτώντος, 

στις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, οι οποίες θα κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα 

www.psf.org.gr. Κανένας υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΠΣΦ.  

Η μεταβολή των αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα ή η 

μεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της παρούσας ή της 

σύμβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Ο ΠΣΦ υπέχει υποχρέωση να ενημερώσει 

σχετικά τους ενδιαφερομένους. 

Προσφορές νομικών προσώπων πρέπει να συνοδεύονται από τα έγγραφα από τα οποία 

προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπησή τους, ανάλογα με τη νομική μορφή καθενός. 

mailto:ppta@otenet.gr
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Οι Προδιαγραφές που έχουν διαμορφωθεί και εγκριθεί με την αριθμό 08/11-06-2016, 

απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών» (Π.Σ.Φ.), συνοδεύουν τη παρούσα πρόσκληση της οποίας αποτελούν 

ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα και θα αποτελέσουν τη βάση για τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των προσφορών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες 

για 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.  

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι προσκαλούμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά με 

την οποία θα αναφέρουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του Π.Μ.Δ. και την οικονομική προσφορά.  

Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του 

αντικειμένου της παρούσας, οι οποίες και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αντιπροσφορές οποιασδήποτε φύσεως ομοίως δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 

και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.  

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της παρούσας.   

Στη ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να συμπεριληφθούν:  

 Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία να δηλώνει ότι: Οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα 

πρόσκληση λειτουργικές απαιτήσεις,  

 Προαιρετικά, περιγραφές ή άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν / ενισχύουν την 

ποιοτική και ποσοτική υπεροχή των προσφερόμενων προϊόντων / υπηρεσιών,  



 Το οικονομικό αντάλλαγμα για τις ανωτέρω υπηρεσίες. Ο υποψήφιος 

διαγωνιζόμενος, αν το επιθυμεί μπορεί να καταθέσει και λοιπά συμπληρωματικά 

στοιχεία που τεκμηριώνουν την οικονομική του προσφορά.  

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η Επιτροπή Διενέργειας θα αξιολογήσει σε ανοιχτή διαδικασία τις προσφορές, 

ακολουθώντας τη διαδικασία δυο βημάτων, που περιγράφεται στη συνέχεια:  

 Στο Βήμα 1, αξιολογείται κάθε προσφορά ως προς την ικανοποίηση των 

λειτουργικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Διενέργειας έχει το 

δικαίωμα να καλέσει κατά την κρίση της οποιονδήποτε προσφέροντα για παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της Προσφοράς του. Οι προσφορές οι 

οποίες κρίνονται ως ικανοποιητικές, προωθούνται για αξιολόγηση στο επόμενο 

Βήμα.  

 Στο Βήμα 2, ολοκληρώνεται η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, με τη 

σύνταξη Πίνακα Κατάταξης των προσφερόντων κατ’ αύξον ύψος τιμήματος, όπως 

αυτό προκύπτει από την προσφορά τους.  

Σημ.: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΑΦΕΙΣ, ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ.  

Στον προσφέροντα, στον οποίο γίνεται η κατακύρωση / ανάθεση αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση, με την οποία καλείται να προσέλθει υποχρεωτικώς εντός δέκα (10) ημερών 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

5. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η εγκεκριμένη μηνιαία δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το συνολικό 

εγκεκριμένο ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ, 



συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Ο Π.Σ.Φ. υποχρεούται 

να καταβάλει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού 

φορολογικού παραστατικού από τη ανάδοχο εταιρεία το μηνιαίο συμφωνηθέν τίμημα, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ θα γίνεται και η νόμιμη παρακράτηση όλων των 

προβλεπόμενων από τη νομοθεσία κρατήσεων που προβλέπονται από τη λειτουργία των 

Ν.Π.Δ.Δ.  

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης 

αμφότερα τα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

Κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, 

επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια. 

Η παρούσα Πρόσκληση: 

 Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Φ.  

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

      ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π.Μ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Δημόσιες Σχέσεις  

 Εισήγηση προτάσεων σχετικά με το σχεδιασμό στρατηγικών επικοινωνίας προς τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφορικά με τα θέματα που θα έχει υποδείξει ο Π.Σ.Φ.  

 Διαμόρφωση και διατήρηση βάσης δεδομένων για δημοσιογράφους υγείας και 

εξειδικευμένα έντυπα του κλάδου  

 Επικοινωνία με ΜΜΕ για θέματα δημοσίων σχέσεων. Η μειοδότρια εταιρεία 

μεριμνά ώστε να υπάρχει συνεχής δίαυλος επικοινωνίας με τα ΜΜΕ και τα 

εμπλεκόμενα κοινά, τελώντας χρέη Κέντρου Επικοινωνιακών Επιχειρήσεων του 

Π.Σ.Φ. για θέματα δημοσίων σχέσεων.  

Δελτία Τύπου  

 Τη συγγραφή Δελτίων Τύπου  

 Την αποστολή εκάστου Δελτίου Τύπου στα ΜΜΕ και την παρακολούθηση αυτού 

μέχρι τη δημοσίευσή του. Πριν την αποστολή απαιτείται έγγραφη έγκριση του 

Π.Σ.Φ.  

 Την αποδελτίωση των άρθρων που δημοσιεύονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό 

τύπο, τα οποία προκύπτουν από τα Δελτία Τύπου του Π.Σ.Φ. που θα έχουν 

συνταχθεί και επιμεληθεί από την μειοδότρια εταιρεία, καθώς και τη σύνταξη 

αναλυτικής αναφοράς δημοσιότητας.  

Συγγραφή Λόγων, Συνεντεύξεων, Άρθρων και Αφιερωμάτων  

 Κατόπιν ειδικής εντολής του Π.Σ.Φ. και στο πλαίσιο των θεμάτων ενδιαφέροντος 

του συλλόγου, η μειοδότρια εταιρεία θα αναλαμβάνει τη συγγραφή λόγων, 

συνεντεύξεων, άρθρων και αφιερωμάτων. Η μειοδότρια εταιρεία σε συνεργασία 

με το στελέχη του Π.Σ.Φ., προτείνει τα μηνύματα τα οποία θα αποτελέσουν τον 

επικοινωνιακό στόχο και στη συνέχεια κατόπιν εγκρίσεων των αρμοδίων οργάνων 



του Π.Σ.Φ., προβαίνει στη συγγραφή των σχετικών λόγων, συνεντεύξεων, άρθρων 

ή/και αφιερωμάτων.  

 Η συγγραφή των παραπάνω, μαζί με τα Δελτία Τύπου, αφορά σε τέσσερα (4) 

κείμενα ανά μήνα συνολικά, 600 λέξεων το καθένα και για τη συγγραφή τους θα 

πρέπει να δίνεται κάθε φορά η σχετική ενημέρωση από τον Π.Σ.Φ.  

 Ανάρτηση άρθρου γενικού περιεχομένου, εγκεκριμένο από τον Π.Σ.Φ., σε 

εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας – έντυπης ή ηλεκτρονικής έκδοσης, μία (1) φορά 

ανά μήνα. 

Αποδελτίωση- Αναζήτηση ΦΕΚ 

 

 Αποδελτίωση εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων σε καθημερινή βάση με τη χρήση 

έως πέντε (5) λέξεις κλειδιά, τις οποίες θα θέσει ο ΠΣΦ στην Εταιρεία. 

 Αποστολή καθημερινών εκθέσεων δημοσιότητας σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 

από την Εταιρεία προς τον ΠΣΦ. 

 Αναζήτηση και γνωστοποίηση στον Π.Σ.Φ., σχετικών ΦΕΚ (Α’ και Β’ Τεύχος), με τη 

χρήση έως τριών (3) λέξεων κλειδιά, τις οποίες θα θέσει ο Π.Σ.Φ. στην Εταιρεία 

Υποχρεώσεις  

 Υποχρέωση συμμόρφωσης προς την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις πολιτικές του 

Π.Σ.Φ. 

 Η μειοδότρια εταιρεία θα διαθέτει καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, ενώ θα 

φέρει εξ΄ ολοκλήρου την ευθύνη για πράξεις του παραπάνω προσωπικού που 

μπορεί να προκληθούν κατά την παροχή των υπηρεσιών  

 Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων  



 Η μειοδότρια εταιρεία δεν δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους τμήματος ή/και 

ολόκληρων των παραπάνω υπηρεσιών  

 Όλες οι πληροφορίες που θα λαμβάνονται από τον Π.Σ.Φ. θα καλύπτονται με 

ρήτρα εμπιστευτικότητας  

 Ότι υλικό παραχθεί και χρησιμοποιηθεί για λογαριασμό του Π.Σ.Φ. στα πλαίσια 

των παραπάνω υπηρεσιών, αποτελεί εξ ολοκλήρου πνευματική ιδιοκτησία του 

Π.Σ.Φ. Ότι υλικό παραχθεί και δεν χρησιμοποιηθεί από τον Π.Σ.Φ. στα πλαίσια των 

παραπάνω υπηρεσιών, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την μειοδότρια 

εταιρεία, ενώ μετά το πέρας της σύμβασης, είναι υποχρεωμένη να καταστρέψει ότι 

πληροφοριακό στοιχείο αφορά τον Π.Σ.Φ.  

Καταγγελία  

Η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση ή κακή εφαρμογή των παραπάνω όρων και 

υποχρεώσεων θα οδηγήσει αυτόματα σε καταγγελία της σύμβασης, εκτός αν οφείλεται σε 

λόγους ανωτέρας βίας.  

 

 


