ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
υποβολήσ προςφορών για την «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΑ ΚΟΙΝΑ» ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του ζργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ
ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ
ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action Network»,
του Προγράμματοσ «ACTIVE CITIZENS FUND» ςτην Ελλάδα,που εντάςςεται ςτον Χρηματοδοτικό
Μηχανιςμό (ΧΜ) του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2014 - 2021 (European Economic
Area Grants - EEA Grants 2014 - 2021).

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ - Ε.Ψ.Ε.Π., Αςτικι μθ Kερδοςκοπικι Εταιρεία,
με ζδρα τα Ιωάννινα, ωσ ο φορζασ υλοποίθςθσ του ζργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver
Community Action Network», προςκαλεί όςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν αςκοφν ςυναφι
με το αντικείμενο τθσ Πρόςκλθςθσ επαγγελματικι δραςτθριότθτα να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον,
υποβάλλοντασ ςφραγιςμζνο φάκελο προςφορϊν, με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ-τιμισ), για τθν «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΑ ΚΟΙΝΑ»
Η μζγιςτθ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ δεν πρζπει να ξεπερνάει τισ ζντεκα χιλιάδεσ ευρϊ
(11.000 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α..
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν από 14/01/2022
Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν παρακάνω
διεφκυνςθ, αυτοπροςϊπωσ ι από εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο αρμόδιο πρόςωπο, ι να αποςταλεί
(πλιρθσ περιεχομζνου), ταχυδρομικϊσ, ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ
Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ – Ε.Ψ.Ε.Π.), Αγγ. ικελιανοφ 2, Σ.Κ. 45221, Ιωάννινα, 1οσ Όροφοσ, έως και την
31/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ και ςτα Παραρτιματά τθσ, θλεκτρονικά, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ
Ε.Ψ.Ε.Π.: www.epsep.gr. Για πλθροφορίεσ και παραλαβι ςε ζντυπθ μορφι του προαναφερόμενου υλικοφ
ι μζροσ αυτοφ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ
(Ε.Ψ.Ε.Π., Αγγ. ικελιανοφ 2, Πτζρυγα Αϋ, 1οσ Όροφοσ, Ιωάννινα, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ κα. Πολυχρόνου
Κυριακι, τθλ. 2651039820) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και τισ ϊρεσ 10:00 ζωσ 13:00.
Ιωάννινα, 14/01/2022
Για τθν Ε.Ψ.Ε.Π.
Ο Πρόεδροσ Δ..
Κρανάσ Παναγιϊτθσ
Σο ζργο "Κοινωνικό Δίκτυο Προϊκθςθσ τθσ υμμετοχισ ςτα Κοινά των Ατόμων Μεγαλφτερθσ Ηλικίασ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν" υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Active Citizens Fund, με φορζα υλοποίθςθσ
τθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ- Ε.Ψ.Ε.Π..
Σο πρόγραμμα Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2014 – 2021, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και ςτθν ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των
δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Σθ διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για
τθν Ελλάδα ζχουν αναλάβει από κοινοφ το Κδρυμα Μποδοςάκθ και το SolidarityNow.

