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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔ ΟΜΑΓΔ ΣΗΝ 
ΚΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΓΔΩΣΟΠΙΑ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 4.2.1 
 
 

 
Ζ παξνχζα αθνξά ηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ επηινγή -κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο- αλαδφρνπ, γηα ηελ δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ 
ζεκηλαξίσλ γηα εηδηθέο νκάδεο ζηελ Κξήηε (παξαδνηέν 4.2.1) ηνπ Έξγνπ 
«Γεσηνπξηζκφο θαη Σνπηθή Αλάπηπμε: Όξε Ηηάλνπ Κξήηεο, Όξνο Σξφνδνο Κχπξνπ». 
 
 
Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο 
Διιάδα-Κχπξνο 2007-2013» κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(ΔΣΠΑ) θαηά πνζνζηφ 80% θαη  Δζληθνχο Πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ θαηά 
Πνζνζηφ 20%. Ζ ελ ιφγσ δξάζε (παξαδνηέν) πινπνηείηαη απφ ην Γεκνηηθφ Οξγαληζκφ 
Κνηλσληθνπνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο εηείαο (ΓΟΚΑ). 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνο αλάζεζε εξγαζίαο είλαη εθηά ρηιηάδεο 
(7.000,00) Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.  

Σν παξαπάλσ παξαδνηέν πεξηγξάθεηαη σο εμήο: 

ην πιαίζην ηνπ παξαδνηένπ 4.2.1 «Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα εηδηθέο νκάδεο ζηελ 
Κξήηε», ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, πξέπεη λα δηνξγαλσζνχλ 3 ζεκηλάξηα θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
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1. ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ 3εκεξνπ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ ΓΗΑ ΟΟΤ ΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟΝ 
ΣΟΤΡΗΜΟ  

2. ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΜΟΝΟΖΜΔΡΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 
ΣΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

3. ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΜΟΝΟΖΜΔΡΟΤ ΔΜΗΝΑΡΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 
ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

Δηδηθφηεξα: 
Α) ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ 3ημερου ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ ΓΙΑ ΟΟΤ ΑΥΟΛΟΤΝΣΑΙ ΜΔ ΣΟΝ 
ΣΟΤΡΙΜΟ  
Δθπαηδεπφκελνη:  Όζνη αζρνινχληαη ή ελδηαθέξνληαη λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ηνκέα ηνπ 
ηνπξηζκνχ (κε ηελ επξεία έλλνηα) ζηελ πεξηνρή. 
Έσο 25 άηνκα 
Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δηακνλή θαη δηαηξνθή ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ δηακνλή ζα 
γίλεη ζηνλ αλαθαηληζκέλν, απφ ην πξφγξακκα, ρψξν θηινμελίαο ζην Καξχδη. Ζ 
δηαηξνθή, επίζεο ζηνλ ίδην ρψξν, αιιά θαη ππαίζξηα (snack), αλάινγα κε ηε 
δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα γίλεηαη. 
θνπφο: ε πιήξεο ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ αμία ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηηο λέεο 
δπλαηφηεηεο μελάγεζεο πνπ πξνζθέξνληαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΓΔΩΣΟΠΗΑ. 
Δπηπιένλ, ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο ππνδνκέο θαη εμνπιηζκνχο πεξηήγεζεο ζηε θχζε 
(π.ρ. gps, ράξηεο, έληππα θ.ά.) 
Φηινζνθία ζεκηλαξίνπ: βησκαηηθφ – δξακαηνπνηεκέλνπ ηχπνπ εθπαίδεπζε. Καη’ 
ειάρηζην ζα πξέπεη λα γίλνπλ εξγαζηήξηα-καζήκαηα κε επίθεληξν ηελ πεξηνρή, πάλσ 
ζε ζέκαηα: γεσινγίαο-παιαηνληνινγίαο, ζπειαηνινγίαο, γεσκνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο, 
αλζξσπνγεσγξαθίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη ε εθπαίδεπζε λα πεξηιακβάλεη επηζθέςεηο 
πεδίνπ, πεδνπνξίεο, βησκαηηθέο πξαθηηθέο θαη κεζνδνινγίεο. 
Θα αμηνινγεζεί ηδηαηηέξσο ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζε 
ζέκαηα ζρεηηθά ηφζν κε βησκαηηθέο πξαθηηθέο εθπαίδεπζεο θαη εκςχρσζεο ησλ 
εθπαηδεπφκελσλ, φζν θαη κε ηηο ζεκαηηθέο πνπ δεηνχληαη ζην ελ ιφγσ ζεκηλάξην.  
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νξγαλψζεη θαη δξάζεηο πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο δηνξγάλσζεο (γηα ηελ 
πξνζέιθπζε ελδηαθεξφκελσλ, γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζή ηνπο θαη γηα ηνλ απνινγηζκφ). 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ:  
Γηαηξνθή ησλ ζπκκεηερφλησλ  (πιήξε δηαηξνθή θαη θεξάζκαηα ηχπνπ κπνπθέ κε 
θαθέ), κεηαθηλήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ  θαηά ηελ παξακνλή 
ηνπο ζην Καξχδη, απνδεκηψζεηο εηζεγεηψλ, δαπάλεο πξνβνιήο-δεκνζηφηεηαο θ.ά. 
 
Β)  ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΜΟΝΟΗΜΔΡΟΤ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΣΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
Μέγηζηνο αξ. ζπκκεηερφλησλ : 50  
Πξνυπφζεζε επηηπρίαο: ζπλεξγαζία κε ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε Λαζηζίνπ θαη κε 
ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Νεάπνιεο. 
Θα θιεζνχλ νη δάζθαινη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
Υψξνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηεο Εάθξνπ. 
Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο ζεκηλαξίνπ: Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ζην θέληξν ππνδνρήο 
επηζθεπηψλ ζην Καξχδη, δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε θ.ιπ. 
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Δλδεηθηηθέο δαπάλεο: 
- δηαηξνθή ζπκκεηερφλησλ – θεξάζκαηα ηχπνπ κπνπθέ θαη θαθέο.  
- Απνδεκίσζε εηζεγεηψλ 
- Αθίζα, πνιχπηπρν πξνγξάκκαηνο θ.ά. 

 
Γ) ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΜΟΝΟΗΜΔΡΟΤ ΔΜΙΝΑΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΣΗ 
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
Μέγηζηνο αξ. ζπκκεηερφλησλ : 50  
Πξνυπφζεζε επηηπρίαο: ζπλεξγαζία κε ηελ β’βάζκηα εθπαίδεπζε Λαζηζίνπ θαη κε ην 
θέληξν πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο Νεάπνιεο. 
Θα θιεζνχλ νη θαζεγεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
Υψξνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηεο Εάθξνπ. 
Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο ζεκηλαξίνπ:  επίζθεςε θαη μελάγεζε ζην θέληξν ππνδνρήο 
επηζθεπηψλ ζην Καξχδη, δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε θ.ιπ. 
Δλδεηθηηθέο δαπάλεο: 

- δηαηξνθή ζπκκεηερφλησλ – θεξάζκαηα ηχπνπ κπνπθέ θαη θαθέο.  
- Απνδεκίσζε εηζεγεηψλ 
- Αθίζα, πνιχπηπρν πξνγξάκκαηνο θ.ά. 

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Σα παξαπάλσ ζεκηλάξηα ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ έσο ηα ηέιε ηνπ Οθηψβξε 2013. 

 Ζ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ εηείαο: www.sitia.gr θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ 

ΓΔΩΣΟΠΗΑ:www.sitia-geopark.gr . 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο έσο θαη ηελ Πέκπηε 26 
επηεκβξίνπ 2013. 

 Γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα 
γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνχ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθνπνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο εηείαο 
(Γ.Ο.Κ.Α..) θαη ζην ηειέθσλν 2843023775 ππεχζπλε θα Υαηδεδάθε Μαίξε. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.Ο.Κ.Α.. 

            

ΣΔΡΕΖ ΛΔΩΝΗΓΑ 

  

          

http://www.sitia.gr/
http://www.sitia-geopark.gr/

