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Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού
για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών του έργου

« Διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης του Σχεδίου Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 
αστικής ανάπτυξης περιοχής Σπλάντζιας της παλιάς πόλης των Χανίων»

το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006
μέτρο 4.5: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής 

κλίμακας-ΕΚΤ»
και  συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

1. Αναθέτουσα Αρχή 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά
Τηλέφωνο: 2821092000 
Fax: 2821093300 
E-mail: dimos@chania.gr  
2. Διαδικασία ανάθεσης 
Ανοικτός  Δημόσιος  Διεθνής  Διαγωνισμός  με  σφραγισμένες  προσφορές  κατά  την  ανοικτή 
διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.  346/98 (ΦΕΚ 320/Α΄/98),  όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την κοινοτική οδηγία ΕΚ/2004/18.
3. Κατηγορία Υπηρεσιών 
Κατηγορία 24 (Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης),
Αριθμός Αναφοράς CPV 80422100 
4. Περιγραφή υπηρεσιών 
Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση εννέα (9) προγραμμάτων κατάρτισης για συνολικά 150 
άνεργους κατοίκους της περιοχής της Σπλάντζιας του Δήμου Χανίων ως εξής:
Α/Α προγράμματος (1)  
Αφορά την κατάρτιση 30 ανέργων κατοίκων της Σπλάντζιας αποφοίτων υποχρεωτικής και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Θεματικό Πεδίο: Οικονομία και Διοίκηση (κωδ. 5) και πιο 
συγκεκριμένα  στην  Κατάρτιση  σε  θέματα  εμπορίου  και  λειτουργίας  επιχειρήσεων.  (δύο 
τμήματα των 15 ατόμων)
Ώρες κατάρτισης: 260 (το κάθε τμήμα) 
Προϋπολογισμός: 91.260,00 €
Α/Α προγράμματος (2)  
Αφορά  την  κατάρτιση  15  ανέργων  κατοίκων  της  περιοχής  της  Σπλάντζιας  ανεξαρτήτου 
μορφωτικού επιπέδου στο Θεματικό Πεδίο.: Μεταφορές και Τεχνικά Επαγγέλματα (κωδ. 9) 
και πιο συγκεκριμένα στις Τεχνικές επεξεργασίας συντήρησης ξύλου
Ώρες κατάρτισης: 280
Προϋπολογισμός: 49.140,00 €
Α/Α προγράμματος (3) 
Αφορά  την  κατάρτιση  15  ανέργων  κατοίκων  της  περιοχής  της  Σπλάντζιας  ανεξαρτήτου 
μορφωτικού επιπέδου στο Θεματικό Πεδίο: Μεταφορές και Τεχνικά Επαγγέλματα (κωδ. 9) 
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και  πιο  συγκεκριμένα  στις  Παραδοσιακές  τεχνικές  λιθοδομών,  λιθοστρώσεων, 
πλακοστρώσεων.
Ώρες κατάρτισης: 280
Προϋπολογισμός: 49.140,00 €
Α/Α προγράμματος (4) 
Αφορά  την  κατάρτιση  15  ανέργων  κατοίκων  της  περιοχής  της  Σπλάντζιας αποφοίτων 
υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Θεματικό Πεδίο: Μεταφορές και Τεχνικά 
Επαγγέλματα (κωδ. 9) και πιο συγκεκριμένα στις Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης 
εργοταξίων, κτιριακών και τεχνικών έργων.
Ώρες κατάρτισης: 280
Προϋπολογισμός: 49.140,00 €
Α/Α προγράμματος (5) 
Αφορά  την  κατάρτιση  15  ανέργων  κατοίκων  της  περιοχής  της  Σπλάντζιας αποφοίτων 
υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Θεματικό Πεδίο: Τουρισμός και Παροχή 
Υπηρεσιών  (κωδ.  7)  και  πιο  συγκεκριμένα   στην  Υποδοχή  και  εξυπηρέτηση  πελατών  σε 
τουριστικές επιχειρήσεις.
Ώρες κατάρτισης: 240
Προϋπολογισμός: 42.120,00 €
Α/Α προγράμματος (6) 
Αφορά  την  κατάρτιση  15  ανέργων  κατοίκων  της  περιοχής  της  Σπλάντζιας αποφοίτων 
υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Θεματικό Πεδίο: Τουρισμός και Παροχή 
Υπηρεσιών (κωδ. 7) και πιο συγκεκριμένα ως Υπάλληλοι τουριστικών γραφείων
Ώρες κατάρτισης: 240
Προϋπολογισμός: 42.120,00 €
Α/Α προγράμματος (7) 
Αφορά  την  κατάρτιση  15  ανέργων  κατοίκων  της  περιοχής  της  Σπλάντζιας αποφοίτων 
υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Θεματικό Πεδίο: Τουρισμός και Παροχή 
Υπηρεσιών (κωδ. 7) και πιο συγκεκριμένα στο Service εστιατορίου και καταστημάτων μαζικής 
εστίασης.
Ώρες κατάρτισης: 240
Προϋπολογισμός: 42.120,00 €
Α/Α προγράμματος (8) 
Αφορά  την  κατάρτιση  15  ανέργων  κατοίκων  της  περιοχής  της  Σπλάντζιας αποφοίτων 
υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Θεματικό Πεδίο: Οικονομία και Διοίκηση 
(κωδ. 5) και πιο συγκεκριμένα στην χρήση Η/Υ και internet.
Ώρες κατάρτισης: 190
Προϋπολογισμός: 33.065,00 €
Α/Α προγράμματος (9) 
Αφορά  την  κατάρτιση  15  ανέργων  κατοίκων  της  περιοχής  της  Σπλάντζιας αποφοίτων 
υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Θεματικό Πεδίο: Τουρισμός και Παροχή 
Υπηρεσιών  (κωδ.  7)  και  πιο  συγκεκριμένα  σε  επαγγέλματα  παρασκευής  παραδοσιακών 
εδεσμάτων με προοπτική αξιοποίησης στον τουριστικό τομέα
Ώρες κατάρτισης: 240
Προϋπολογισμός: 42.120,00 €

Η  υλοποίηση  του  προγράμματος  αυτού  θα  πραγματοποιηθεί  σύμφωνα  με  τη  με  αριθμό 
6926/2-6-2005 απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  Κρήτης  σχετικά  με  την 
ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 και σύμφωνα με τη με αριθμό 113665/29-8-2002 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης 
και  Κοινωνικής Προστασίας.  

Για  κάθε  πρόγραμμα  κατάρτισης  υποχρεωτική  θα  είναι  η  ενσωμάτωση  των  εξής 
εκπαιδευτικών ενοτήτων:  α)  Υγιεινή και  Ασφάλεια στο χώρο εργασίας και  βασικές αρχές 
εργατικής νομοθεσίας  για συνολικά δέκα (10) ώρες και β) η ενότητα για τεχνικές αναζήτησης 
εργασίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος,  βασικά στοιχεία  συνέντευξης με εργοδότη, 
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τρόποι  εξεύρεσης  εργασίας,  χρήση  των  υπηρεσιών  και  των  προγραμμάτων  του  ΟΑΕΔ, 
βασικές αρχές στο ξεκίνημα αυτοαπασχόλησης κ.ά.) για συνολικά δεκαπέντε  (15) ώρες. 
Ο  προϋπολογισμός  του  συνόλου  των  σχετικών  συμβάσεων  ανέρχεται  στο  ποσό  των 
τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (440.225,00 €).  Η παροχή 
υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις 
της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000. 
5. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Όπου επιβάλλεται από τη φύση των ζητούμενων υπηρεσιών.
6. Επαγγελματικά προσόντα
Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  πρέπει  να  δηλώσουν  στις  προσφορές  τα  ονόματα  και  τα 
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση.
7. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΚΕΚ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής τα οποία έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υπ’ αριθμ. 110327/14-2-2005 (ΦΕΚ 230/Β’/21-2-2005/ΚΥΑ) του Υπουργού Οικονομίας 
και  Οικονομικών  και  του  Υπουργού  Απασχόλησης  και  Κοινωνικής  Προστασίας.  Οι 
υποψήφιοι  ανάδοχοι  μπορούν να  υποβάλουν προσφορά μόνο για  τα  προγράμματα που 
εντάσσονται στα θεματικά πεδία στα οποία έχουν πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ και εφόσον η 
Κρήτη συγκαταλέγεται στις Περιφέρειες που έχουν δυνατότητα συμμετοχής σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 110327/14-2-2005 (ΦΕΚ 230/Β’/ 21-2-2005/ΚΥΑ) του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
8.  Πληροφοριακά στοιχεία των υποψηφίων   
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα 
άρθρα 24 του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α΄/98 ) και να συνοδεύουν την προσφορά τους με τα 
σχετικά δικαιολογητικά.  Όλα τα πιστοποιητικά και  αποδεικτικά στοιχεία πρέπει  να είναι 
νόμιμης ισχύος και αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της προκήρυξης. 
Οι προσφορές μπορούν να αφορούν το σύνολο ή μέρος μόνο του προκηρυσσόμενου έργου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της αναλυτικής προκήρυξης.
9. Εναλλακτικές προσφορές 
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
10. Προθεσμία ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (Διάρκεια συμβάσεων ) 
Η υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 15/12/2007.
11. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού 
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της Προκήρυξης από το Δήμο 
Χανίων, Τηλέφωνο: 2821092000, FAX: 2821093300 όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες μέχρι και 
την 17η/11/06 και ώρα 14:00 μ.μ.
β) Το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης μπορεί να αναζητηθεί μέσω του Διαδικτύου, στη 
διεύθυνση:  http://www.  chania  .  gr     ή  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στο 
programm  @  chania  .  gr   
12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 
α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 20η/11/06 και ώρα 10:30 π.μ. Εκπρόθεσμες 
προσφορές  δε  θα  παραλαμβάνονται  ή  εφόσον  παραληφθούν,  θα  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες και δε θα αποσφραγίζονται.
 Η  προσφορά  μπορεί  να  υποβληθεί  και  ταχυδρομικώς  στην  παραπάνω  διεύθυνση  ως 
συστημένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα γίνουν δεκτές μόνο αν παραληφθούν μέχρι 
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού,  δηλαδή την 
17η/11/06. Προσοχή!   Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη.   
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών θα είναι η Ελληνική.
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13. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών 
α)  Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  πραγματοποιείται  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας 
/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ενώπιον των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των 
συμμετεχόντων.
β) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  την 20η Νοεμβρίου  2006, ημέρα Δευτέρα  και  
ώρα 10.30 π.μ., στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων.
14. Εγγυήσεις συμμετοχής 
Με  την  υποβολή  των  προσφορών  πρέπει  υποχρεωτικά  και  με  ποινή  αποκλεισμού  να 
κατατεθεί  εγγυητική  επιστολή  ύψους  5%  επί  της  προϋπολογισθείσης  δαπάνης  για  κάθε 
υποβαλλόμενο πρόγραμμα κατάρτισης. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς 
το Δήμο Χανίων και να έχει ισχύ (180) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
15. Χρηματοδότηση των προσφορών 
Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  (κατά  75%  από  το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς πόρους) και έχει  ενταχθεί στη 
Σ.Α.Ε.Π. 2005ΕΠ00230111 της Περιφέρειας Κρήτης.  
16. Ισχύς των προσφορών 
Τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
17. Κριτήρια ανάθεσης 
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά ανά προκηρυχθέν πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους της 
προκήρυξης και της ισχύουσας νομοθεσίας. 
18. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ, στον ελληνικό τύπο και 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 28η/09/2006.
19. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 
Η  αναθέτουσα  αρχή,  εφόσον  συντρέχει  λόγος,  διατηρεί  το  δικαίωμα  της  διακοπής  της 
διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά 
οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.
20. Σύμβαση ανάθεσης
Η σύμβαση ανάθεσης συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, την υποβληθείσα 
προσφορά, την κατακυρωτική απόφαση του Δήμου Χανίων και τις σχετικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις.
21. Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 
2821092000 εσωτ. 175, αρμόδια κα Νικολοζάκη Ιφιγένεια.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ
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