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ΑΦΜ: 997704419, ΔΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Αθήνα, 01.08.2022 
 
 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών 
με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την 
συμβολή του στην συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού e-learning & 
Υποστήριξη χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας για την υλοποίηση του 
προγράμματος e-learning» 
 

H AMKE ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ‘‘ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ’’ ανακοινώνει 
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο 
«Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την συμβολή του στην 
συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού e-learning & Υποστήριξη χρήσης της διαδικτυακής 
πλατφόρμας για την υλοποίηση του προγράμματος e-learning» του έργου “YOUTH 
REACTION (YOUTH in REmote areas become ACTive citizens and take actION)” που 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)» με κωδικό έργου ΕΕΑ-557. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των οχτώ 
χιλιάδων τρακόσιων εξήντα τέσσερα ευρώ (8364,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. (24%) και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το κριτήριο ανάθεσης της παροχής 
υπηρεσιών θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και ποιοτικής άποψης 
προσφορά. 
Οι προδιαγραφές που θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να τηρούνται, δίδονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
μέχρι την Τετάρτη, 31.08.2022, στην έδρα της εταιρείας ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ‘‘ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ’’ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείo στη 
διεύθυνση npkladis@gmail.com. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή 
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν 
από τον νόμιμο έκπρόσωπο. 
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Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο προσφορά. Οι προσφορές θα 
κατατεθούν σε ευρώ και θα αναγράφεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή χωρίς 
φόρους και ξεχωριστά οι προσαυξήσεις και οι τιμές των φόρων όπως αυτά θα 
βαρύνουν την προσφορά.  
Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον ένας (1) μήνας μετά την παραπάνω 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής. 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα όπου θα βρίσκεται 
αναρτημένη εως την 31η Αυγούστου 2022. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, 
ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως 
του δικαιούχου κ.λ.π.). 
Μεταξύ του Φορέα και του προσφέροντα που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση 
που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  
Αν περάσει η προθεσμία που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, 
κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης σε επόμενο 
προσφερόμενο. 

 
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού e-
learning & την υποστήριξη χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας για την υλοποίηση 
του προγράμματος e-learning, σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, ή/και επιπλέον πρόσφατη συμμετοχή στην υλοποίηση έργων 
σχετικού αντικειμένου. 

 
 
Για τον ΟΡΙΖΟΝΤΑ ‘‘ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ’’ 
 
 

Νικόλαος Παναγιώτης Κλάδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ελάχιστες Προδιαγραφές της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο 
«Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την συμβολή του 
στην συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού e-learning & Υποστήριξη χρήσης της 
διαδικτυακής πλατφόρμας για την υλοποίηση του προγράμματος e-
learning» 
 
Περιγραφή έργου 
 
Ο σκοπός της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η ανάπτυξη ενός Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος Ηλεκτρονικής Μάθησης. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής 
Μάθησης θα αναπτυχθεί στα Ελληνικά και θα διατίθονται ως e-learning cources στα 
Ελληνικά. Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ηλεκτρονικής Μάθησης είναι ένα ισχυρό και 
οικονομικά αποδοτικό εργαλείο για την υποστήριξη της μεταφοράς γνώσεων σε ένα 
ευρύ κοινό παγκοσμίως. Σκοπός είναι η παροχή κοινωνικής εκπαίδευσης στους τομείς 
των τρεχουσών ορθών πρακτικών για την ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά. 
Συγκεκριμένα, τα μαθήματα απευθύνονται τόσο στους  νεους, το ευρύ κοινό όσο και 
στους στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων προκειμένου να αποκομίσουν γνώσεις 
για πολιτικές και μοντέλα διαχείρισης για συνεργείες με την νεολαία και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. Ο ανάδοχος σε συνεργασία με την αναθέτουσα 
αρχή θα συμβάλει στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού και στην διάθεση του 
ως e-learning courses μέσω σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας e-learning στην 
Ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί στην Ελληνική 
γλώσσα, η έκταση σε σελίδες δεν θα είναι λιγότερο από 80 σελίδες περίπου. Η μορφή 
που θα αναπτυχθεί θα είναι σε αρχείο κειμένου (.word). Επιπλέον, θα περιλαμβάνει i) 
«ερωτήσεις-απαντήσεις» σε κάθε διδακτική ενότητα για την διευκόλυνση της 
μάθησης από τους συμμετέχοντες, τις οποίες οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
απαντήσουν στο τέλος προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα, ii) το Φύλλο αξιολόγησης του Προγράμματος, iii) πρόσθετες πηγές για 
μελέτη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διατίθεται μέσω σύγχρονης πλατφόρμας e-
learning. 
 
Γλώσσα παραδοτέων  
Ελληνικά 
 
Πρόσθετες προτάσεις Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος με βάση την εμπειρία του στην εκτέλεση ανάλογων έργων και έχοντας 
λάβει υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο δικαιούται με τεκμηριωμένο τρόπο να 
προτείνει βελτιώσεις στις παραπάνω ελάχιστες και επιθυμητές προδιαγραφές. Οι 
πρόσθετες προτάσεις του Αναδόχου θα αξιολογηθούν ανεξάρτητα από την προσφορά 
του για τις παραπάνω προδιαγραφές. 
 


