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Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του έργου:
“Διοργάνωση Προγράμματος προκατάρτισης στο Ν.Α. Τμήμα της Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου”.
στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006
Μέτρο 4.5: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας – ΕΚΤ
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού

Ο Δήμος Ρεθύμνου ως τελικός δικαιούχος κατά την έννοια της παραγράφου στ΄ του άρθρου 1 του Ν.
2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α΄/14-11-2000), ενεργώντας ως αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την
επιλογή Αναδόχων για την παροχή Υπηρεσιών Προκατάρτισης σε φορείς που ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της υπ’ αριθ, 113665/29-8-2002 και 112852 / 19-06-02 ΚΥΑ όπως αυτές κάθε φορά
ισχύουν.
Οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες εντάσσονται στα πλαίσια του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένης
Παρέμβασης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης στο Ν.Α. Τμήμα της Παλιάς Πόλης
του Ρεθύμνου» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης 2000 - 2006, και συγκεκριμένα στον Άξονα «Βελτίωση των Οικονομικών Λειτουργιών και της
Ποιότητας Ζωής στα Μεγάλα Αστικά Κέντρα». και στο Μέτρο 4.5: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις
Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας – ΕΚΤ» σύμφωνα με την 1601/31-05-06
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης.
Ο προϋπολογισμός των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ
(69.000,00€). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά
20% από Εθνικούς Πόρους.
Αντικείμενο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών είναι η υλοποίηση ενός (1) προγράμματος
εκμάθησης ελληνικής γλώσσας διάρκειας τριακοσίων (300) ωρών για άνεργους μετανάστες. Ο
συνολικός αριθμός των ωφελουμένων θα είναι 20 άτομα που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης του

Δήμου Ρεθύμνου, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο «Ολοκληρωμένη
Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης στο Ν.Α. Τμήμα της Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου».
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του αναλυτικού
τεύχους προκήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη διακήρυξης από το Δήμο Ρεθύμνου, τηλ. 28310
21460, φαξ : 28310 21463, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Επίσης το αναλυτικό τεύχος της
προκήρυξης και τα παραρτήματα αυτού δημοσιεύονται στο www.rethymno.gr
Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ρεθύμνου (Λ. Κουντουριώτη 80,
Ρέθυμνο, Τ.Κ : 74100) (αρμόδια κα Χρ. Μελαμπιανάκη τηλ. 28310 88224) , μέχρι την Τρίτη 24
Απριλίου 2007 (24.04.2007) και ώρα 13.30΄. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς
στην παραπάνω διεύθυνση ως συστημένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα παραληφθούν, μόνο
αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10 του
αναλυτικού τεύχους προκήρυξης.
Ο επιλεγείς υποψήφιος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από της κοινοποιήσεως σε αυτόν του αποτελέσματος.
Ο Δήμος Ρεθύμνης (αναθέτουσα αρχή) δικαιούται να ακυρώσει το διαγωνισμό, εφ’ όσον το όργανο
διοίκησης εκτιμά ότι δεν έχουν κατατεθεί συμφέρουσες προσφορές.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 28310
21460 (κος Δρετουλάκης Μάριος).

