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Αθήνα, 31/01/2019 
    
 

ΠΡΟΣ:         Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

ΘΕΜΑ:     Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή 
και Υποστήριξη ψηφιακού e-consultation forum στο πλαίσιο του έργου I_do: a youth-led 
alliance, building @ctive Roma citizens (I_do)» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000€ πλέον ΦΠΑ 24% 
 

 

 
Η Εταιρία CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  CONSULTING MANAGEMENT TRAINING ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ με έδρα επί της οδού Σπύρου Μερκούρη 38, 116 34 Αθήνα, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το 

ενδιαφέρον σας με την υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο: «Παροχή και 
Υποστήριξη ψηφιακού e-consultation forum στο πλαίσιο του έργου I_do: a youth-led alliance, 
building @ctive Roma citizens (I_do)», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, πιθανής δαπάνης 
μέχρι 8.000€ πλέον ΦΠΑ 24%. 
Κριτήριο για την επιλογή του οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την εν λόγω σύμβαση και θα καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες της εταιρίας, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας 
www.cmtprooptiki.gr. 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Δημιουργία ψηφιακού e-consultation forum υπό την ηγεσία της νεολαίας  
Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να παρέχει έναν πολύτιμο και πολύ αναγκαίο ψηφιακό 
χώρο συνέλευσης, όπου οι εκπαιδευμένοι νέοι Ρομά και μη Ρομά θα ενθαρρύνονται να 
ασχολούνται με τα κοινά.  
Συγκεκριμένα, το ψηφιακό e-consultation forum θα εισαγάγει και θα εμπλέξει πρακτικά 
εκπαιδευμένους νέους, στον κύκλο χάραξης πολιτικής, δηλαδή τη διαμόρφωση και το 
σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών, με βάση τις προσδιορισμένες ανάγκες σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο.  
Για το σκοπό αυτό, το ψηφιακό e-consultation forum, θα δομηθεί σε δύο διαφορετικά μέρη: 
α) Ένας διαδικτυακός ανοιχτός χώρος για διάλογο και διαβουλεύσεις, ο οποίος θα παρέχει σε 
οποιονδήποτε σε όλη την Ελλάδα και πέραν αυτής, απεριόριστη πρόσβαση για συζήτηση 
θεμάτων ένταξης των Ρομά, με έμφαση στη συμμετοχή των νέων. Θα πραγματοποιηθούν 
εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσελκύσουν νέους Έλληνες, προκειμένου 
να σχολιάσουν και να εκφράσουν τη γνώμη τους για θέματα χειραφέτησης των Ρομά, ως 
κινητήρια δύναμη της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Αυτό το μέρος της ψηφιακής 
συνέλευσης θα συνδεθεί επίσης με την υπάρχουσα πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης, 
που αναπτύχθηκε ως μέρος της Εθνικής Πλατφόρμας Ρομά, που συγκλήθηκε από το Ελληνικό, 
Εθνικό Σημείο Επαφής Ρομά. 
β) Ένας χώρος περιορισμένης πρόσβασης, που θα λειτουργεί ως ψηφιακός χώρος χάραξης 
πολιτικής για νέους, μέσω δομημένου τρόπου. Συγκεκριμένα, για τη λειτουργία της ψηφιακής 
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συνέλευσης, η κρίσιμη μάζα του έργου (55 νέοι εκπαιδευμένοι), θα χωριστεί σε 5 ομάδες 
εμπλοκής νεολαίας. Με βάση μια ειδική μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί, θα καθορίσουν τους 
θεματικούς άξονες που θα συζητηθούν, θα συμμετάσχουν σε δομημένες τακτικές συναντήσεις 
με αναγνωρισμένους θεματικούς διαχειριστές, σε συνεδριάσεις ολομέλειας που περιέχουν 
ομιλίες και συζητήσεις, καθώς και θα προετοιμάσουν εκθέσεις πολιτικής ανά θεματικό άξονα. 
Τέλος, αυτές οι εκθέσεις θα υποβληθούν από τους νέους Ρομά, προκειμένου να συζητηθούν σε 
δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια.  
 
Το ψηφιακό e-consultation forum θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο με βάση τα ακόλουθα 
βήματα: 
i) Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών του ψηφιακού e-consultation forum, παρέχοντας τις 
παραμέτρους, με βάση μια ανασκόπηση διεθνών πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με τη χρηστικότητα των χρηστών, τις απαιτήσεις χρήστη και άλλες προδιαγραφές όπως 
η φιλικότητα προς τον χρήστη κ.λπ. 
ii) Ανάπτυξη περιεχομένου: Θα συμπεριληφθούν έγγραφα πολιτικής όπως η Εθνική Στρατηγική 
Ένταξης των Ρομά, καθώς και οιΠεριφερειακά Στρατηγικές. 
ii) Τεχνική ανάπτυξη ψηφιακής συνέλευσης που βασίζεται σε διαδικτυακή πύλη 
 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της εταιρίας, οδός Σπύρου Μερκούρη 38, 4ος όροφος, μέσα σε 
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 12-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 π.μ.. Προσφορά που 
υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται 
στον ενδιαφερόμενο. 
Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 
α) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, υπεύθυνος 
επικοινωνίας) 

β) «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Παροχή και Υποστήριξη ψηφιακού e-consultation forum στο πλαίσιο του 
έργου I_do: a youth-led alliance, building @ctive Roma citizens (I_do)»,  
γ) «Να μην ανοιχτεί, αλλά να παραδοθεί κλειστός στη Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» και  
δ) Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 
 
Στον φάκελο της προσφοράς, θα περιέχεται η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Α. 

 
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 
αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. 
Η προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. Θα πρέπει να 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος και σε περίπτωση εταιρείας να αποδεικνύεται με 
τα απαραίτητα έγγραφα ότι ο υπογράφων εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία. 

 
 

Οι προσφορές θα ελεγχθούν την Παρασκευή 15/02/2019 και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας, 
οδός Σπύρου Μερκούρη 38, 4ος όροφος, όπου μπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόμενος το 
επιθυμεί. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
H διάρκεια της σχετικής σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης, 
μετά τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή της αξίας του έργου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών 
εργασιών και την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο 
παραλαβής καλής εκτέλεσης εργασιών. 
 
 
Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας 
πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα δεσμεύουν την 
επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή. 
 
 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος και Διαχειριστής 
της CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ 

 
 
 
 
 
 

Γεώργιος Μπραουδάκης 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ E-CONSULTATION FORUM ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ I_DO: A YOUTH-LED 

ALLIANCE, BUILDING @CTIVE ROMA CITIZENS (I_DO)» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
«Παροχή και Υποστήριξη ψηφιακού e-consultation forum στο πλαίσιο του έργου I_do: a youth-led 

alliance, building @ctive Roma citizens (I_do)» 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: 

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία:  

Επάγγελμα:  

Διεύθυνση:  

Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.  

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

  

ΦΠΑ (24%)   

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
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