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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ sustAGE» 

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: 

• Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• Το υπ’αρ. 21REQ008151578 Εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης. 

• Την υπ’αρ. πρωτ. 1292/17.02.2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω1ΥΨ469ΗΞΣ-8Μ9), 

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ sustAGE» αρχικού 

προϋπολογισμού 1.900,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 

1. Αντικείμενο Έργου - Περιγραφή καθηκόντων και γνώσεων/δεξιοτήτων 

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου sustAGE στο οποίο συμμετέχει, 

ενδιαφέρεται να αναθέσει σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε απόφοιτο ψυχολογίας (ΑΕΙ), με βασική 

εμπειρία στη χορήγηση ψυχομετρικών δοκιμασιών και ερωτηματολογίων. 

Ιδανικά, εμπειρία στη χορήγηση κάποιων από τα ακόλουθα 5 τεστ που θα χορηγηθούν στα πλαίσια της 

αξιολόγησης του συστήματος sustAGE: 

1. Forward-Backward Digit Span (short-term & working memory) 

2. D2-R (selective and sustained attention; speed of perception; inhibition) 

3. Stroop test 

4. Digit Symbol Substitution Test 

5. Trail Μaking Test 

Στις υποχρεώσεις περιλαμβάνεται επίσης η εποπτεία και χορήγηση των υπόλοιπων ερωτηματολογίων ή 

συνεντεύξεων (TAM, NASA TLX etc.) για τη 2η φάση αξιολόγησης. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 

E-mail: info@portheraklion.gr  - 

Website: www.portheraklion.gr 

 

Ηράκλειο, 18.02.2021 

Αρ.Πρωτ. 1340 
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Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δε διαθέτει εμπειρία στα συγκεκριμένα τεστ, οι οδηγίες 

είναι διαθέσιμες όπως επίσης και η συνεπής συμβουλευτική καθοδήγηση και πληροφόρηση σχετικά με 

τη χορήγηση των συγκεκριμένων τεστ από έμπειρο συνάδελφο από το consortium του έργου . 

Διάθεση και υπομονή να δουλέψει με συμμετέχοντες που δεν έχουν εμπειρία και επαφή με ερευνητικές 

και ψυχομετρικές μεθόδους. 

Προαιρετικά: σχετική εμπειρία και ενδιαφέρον για την προετοιμασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων 

των τεστ στους συμμετέχοντες σε συνεργασία με τους υπεύθυνους συντελεστές για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων (IFADO, Ι.Τ.Ε.). 

2. Τόπος παροχής υπηρεσιών 

Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται το λιμάνι του Ηρακλείου και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού 

Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε, στο Ηράκλειο Κρήτης. 

3. Χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών 

Μάρτιος – Απρίλιος 2021 καθώς και για άλλους 2 μήνες στο διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του 

έργου (6/2022). 

Συνολικός εκτιμώμενος πραγματικός χρόνος απασχόλησης: 120 έως 140 ώρες 

4. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.900,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α. και 

χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

“SUStage”. 

5. Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών  

Κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του :  

1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται. 

2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 

του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι: 

i. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

ii. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη. 

3. Αντίγραφο Πτυχίου 

4. Βιογραφικό Σημείωμα  

6. Τόπος και χρόνος υποβολής δικαιολογητικών 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την 

Παρασκευή 26.02.2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι 

Ηρακλείου. 
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Οι υποψήφιοι/ες μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά 

με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. 

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε 

φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

7. Επιλογή Υποψηφίου 

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαραίτητα αιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης αποκλείονται. 

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση ή στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν 

τεκμηριώνονται/αποδεικνύονται, δεν θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση. 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τουλάχιστον τα αιτούμενα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης θα 

κληθούν σε συνέντευξη, που θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ειδοποίησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν η εμπειρία και οι γνώσεις του υποψηφίου ή της υποψήφιας. Θα 

υποβληθούν ερωτήσεις για το γνωστικό υπόβαθρό του/της. 

Τέλος θα αξιολογηθούν η κατανόηση των απαιτήσεων του αντικειμένου του έργου, η ικανότητα 

οργάνωσης των διαφόρων εργασιών και τέλος η διαθεσιμότητα του υποψηφίου ή της υποψήφιας. 

Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συνέντευξη και ο υποψήφιος δεν προσέλθει, 

απορρίπτεται και δεν μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.  

8. Ισχύουσες διατάξεις 

Η υπόψη διαγωνιστική διαδικασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.  

Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών.  

Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και 

να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει 

αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση. 

9. Διευκρινήσεις 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ. Κυριακής 

Καμπανά, Τηλ.: 2810338120, Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΗ ΑΕ  

 

Μηνάς Παπαδάκης   

mailto:protokolo@portheraklion.gr
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ sustAGE» 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

Προσφερόμενη αμοιβή σε ευρώ, (ολογράφως): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Αριθμητικώς: ……………………………….  

 

 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. 

 

 

 

 

 

Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

Ο Προσφέρων 
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