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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
Ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτική Φιλαρµονική, ∆ηµοτικό Ωδείο Ρεθύµνης έχοντας
υπόψη:
1. Το Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIΑ/ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006
το οποίο εγκρίθηκε µε την Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2002 Ε (2002)
55/19.3.2002, εφεξής αποκαλούµενο «Πρόγραµµα Interreg IIIΑ/ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ 20002006», όπως αναθεωρήθηκε µε την
απόφαση της Επιτροπής µε αριθµό C
(2005)4970/5.12.2005 και ισχύει µέχρι σήµερα..
2. Το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού του Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
INTERREG IIIΑ/ΕΛΛΑ∆Α-ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006 όπως το οποίο εγκρίθηκε µε την 19.12.2005
απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος µέσω γραπτής διαδικασίας
λήψης αποφάσεων και ισχύει µέχρι σήµερα.
3. Την Ανακοίνωση προς την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 438/2001 της Επιτροπής για το INTERREGΙΙΙΑ/ΕΛΛΑ∆ΑΚΥΠΡΟΣ 2000-2006.
4. Την υπ’ αριθµ. 175294/∆ΙΟΕ 196/7-6-2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Σύσταση Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης µε τίτλο “Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας INTERREG”» (ΦΕΚ730/Β).
5. Την από 1/6/2007 - Κ3303.009 σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου
και του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτική Φιλαρµονική και Ωδείο ∆ήµου Ρεθύµνης του έργου «Μονοπάτια
Πολιτισµού»,

ΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόµενο καλλιτέχνη φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο µε αντικείµενο τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως υποβάλλει προσφορά προϋπολογισµού
δαπάνης έως € 12.000,00 (δώδεκα χιλιάδες Ευρώ) µε τον ΦΠΑ, µε αντικείµενο πολιτιστικές
εκδηλώσεις κατά µήκος του µονοπατιού των Μύλων και συγκεκριµένα πολιτιστική εκδήλωση
µε θέµα «Μαντινάδες και Τσιατιστά».
Πιο συγκεκριµένα, στο σχετικό Τεχνικό ∆ελτίου του Έργου που εγκρίθηκε προβλέπεται:
Λίγα µόλις χιλιόµετρα µακριά από το Ρέθυµνο, σε µια περιοχή εντυπωσιακής φυσικής
οµορφιάς, βρίσκεται το µονοπάτι των Μύλων που διατρέχει το οµώνυµο φαράγγι. Ανάµεσα
στα πολυάριθµα δέντρα και φυτά που καλύπτουν ολόκληρο το φαράγγι, και µέσα σε ένα
πλούσιο βιότοπο, βρίσκονται ένα ενετικό µέγαρο του δέκατου έκτου αιώνα, 30 περίπου
νερόµυλοι που υπήρχαν στην κοίτη του ποταµού, και µεγάλος αριθµός εκκλησιών, όπως είναι
η εκκλησία της Παναγίας του Χαλεβή, το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη, το παρεκκλήσι του
Αγίου Αντωνίου, και η εκκλησία των Αγίων Πέντε Παρθένων. Οι φυσικές οµορφιές του
µονοπατιού καθώς και τα µνηµεία πολιτισµού (ενετικό µέγαρο, µύλοι, εκκλησίες, και τα
προαύλιά τους) αποτελούν ιδεώδες σκηνικό για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το κοινό θα
ακολουθεί τα σηµατοδοτηµένα µονοπάτια και θα παρακολουθεί παραστάσεις σταµατώντας σε
σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ανάλογο µονοπάτι εξαιρετικού φυσικού κάλλους και µε
πολλά µνηµεία πολιτισµού υπάρχει και στην περιοχή της Μόρφου στην Κύπρο όπου επίσης
θα γίνουν ανάλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Η παράδοση των «τσιατιστών» της Κύπρου και των «µαντινάδων» της Κρήτης σε
αντιπαράθεση (έµµετρες αυτοσχέδιες και αντικρυστές στιχοµαχίες µε συνοδεία µουσικής
Κυπριακοί παραδοσιακοί χοροί από δέκα Κύπριους χορευτές, µε συνοδεία τριµελούς
ορχήστρας από την Κύπρο.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Η πίστωση θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτική Φιλαρµονική, ∆ηµοτικό Ωδείο Ρεθύµνης έτους 2007.
Οι ενδιαφερόµενοι, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, µπορούν να υποβάλλουν την καλλιτεχνική
τους πρόταση και την οικονοµική τους προσφορά, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στο
γραφείο του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτική Φιλαρµονική - ∆ηµοτικό Ωδείο Ρεθύµνης, οδός Λ.
Κουντουριώτου 115, Ρέθυµνο.
Τελευταία ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται ή 20η Ιουνίου 2007. Οι συµµετέχοντες
θα ειδοποιηθούν για την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών τους.
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