
 

 
Περίληψη Διακήρυξης για τον πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (E-NETWORK PLATFORM)» στο πλαίσιο του Έργου «Open up 
Entrepreneurship” με ακρωνύμιο “ OpEn” και κωδικό αριθμό 2015-1-EL01-KA202-014168 το οποίο 
υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης, της αποκεντρωμένης Βασικής Δράσης (ΚΑ2/ΒΔ2)  «Συνεργασία για την καινοτομία και 
την ανταλλαγή καλών πρακτικών», του Προγράμματος Erasmus+ 2015. 
 
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), σύμφωνα με την από 06/04/2016 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, 
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (E-
NETWORK PLATFORM)» στο πλαίσιο του Έργου «Open up Entrepreneurship” με ακρωνύμιο “ OpEn” και 
κωδικό αριθμό 2015-1-EL01-KA202-014168 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων 
στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της αποκεντρωμένης Βασικής Δράσης 
(ΚΑ2/ΒΔ2)  «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών», του Προγράμματος 
Erasmus+ 2015. Τα βασικά στοιχεία της διακήρυξης έχουν ως εξής: 

Αντικείμενο της διακήρυξης: Το αντικείμενο της διακήρυξης είναι η υλοποίηση του έργου της δημιουργίας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-network platform). 

Προϋπολογισμός έργου: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  
 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 16η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00 
μμ. 
 
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 17η Μαΐου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ. 
 
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και κατά 25% από ιδίους πόρους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Κωδ. Έργου: 2015-1-EL01-KA202-014168), στο πλαίσιο των 
Στρατηγικών Συμπράξεων του Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Βασική Δράση 
(ΚΑ2/ΒΔ2)  «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών», του Προγράμματος 
Erasmus+ για την Εκπαίδευση την Κατάρτιση τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, για την περίοδο 2014-2020. 
 
Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/09/2017. 
 
Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης μπορεί να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και συγκεκριμένα από 
την διεύθυνση Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα καθώς και από τον δικτυακό τόπο www.imegsevee.gr 
 
Επιπλέον διευκρινήσεις μπορούν να παρέχονται στο τηλέφωνο 210 8846852 εσωτ 315. 
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