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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή
υπεργολάβου
Εργαστηρίων

για

την

τεχνική

του Δικτύου

διοργάνωση

τεσσάρων

(4)

Διακρατικών

στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη δικτύου

συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και
άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και
εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Δράση 4.1.Β
/11)

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί υπό τους όρους οι οποίοι εκτίθενται στη συνέχεια και στο
πλαίσιο της αναγραφόμενης ημερομηνίας.
Έχοντας υπόψη :
1. Την υπ’ αριθμό 33384/12 της 02/11/2012 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου
Εσωτερικών, με την οποία η συνεργασία-ένωση: α) Επιστημονική Εταιρεία για την
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ) β) Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε. και γ) Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και
Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ), ορίζεται ως Τελικός
Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ
εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και εκπροσώπων οργανώσεων
μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (Δράση 4.1.Β/11), το οποίο εντάσσεται στην
Προτεραιότητα 4 «Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για
την ένταξη, μεταξύ των Κρατών-Μελών», του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και χρηματοδοτείται κατά
75% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 25% από Εθνικούς πόρους (Υπουργείο
Εσωτερικών).

Η Δράση 4.1.Β/11 “ Δημιουργία δικτύων συνεργασίας για θέματα μετανάστευσης και ένταξης ” υλοποιείται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από
κοινοτικούς και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

2.

Τον «Οδηγό Εφαρμογής για το Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

3.

Το «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» της 24.4.2012 μεταξύ της Επιστημονικής Εταιρείας
για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ), τις Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών
Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ).

4.

Την από 1.2.2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Επιστημονικής Εταιρείας για
την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ) περί διενέργειας του διαγωνισμού για
την επιλογή υπεργολάβου

5. Το Ν. 2362/95 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
6. Το υπ' αριθμ. 1291 / 11-08-2010 ΦΕΚ περί αύξησης των χρηματικών ποσών του
άρθρου 83, παράγραφος 1 του Ν. 2362/95 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
7. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α ' 150) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) (αναλογική συμπληρωματική εφαρμογή)
8. Το Ν. 3886 / 2010 (ΦΕΚ Α ' 173) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων
9. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί του συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
10. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α'64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από άποψης τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά, για την επιλογή
υπεργολάβου για την τεχνική διοργάνωση τεσσάρων (4) Διακρατικών Εργαστηρίων του

Η Δράση 4.1.Β/11 “ Δημιουργία δικτύων συνεργασίας για θέματα μετανάστευσης και ένταξης ” υλοποιείται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από
κοινοτικούς και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Δικτύου στην Ελλάδα στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ
εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών
σε ευρωπαϊκό επίπεδο»- ΔΡΑΣΗ 4.1.Β/11

2. Το αντικείμενο του έργου του υπεργολάβου περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Διάθεση, καθαρισμό και επιμέλεια των χώρων που θα υλοποιηθούν τα 4 διακρατικά
εργαστήρια του έργου.
Επιμέλεια διοργάνωσης των 4 διακρατικών εργαστηρίων
Διάθεση του αναγκαίου οπτικοακουστικού εξοπλισμού
Υπηρεσίες μετάφρασης όπου απαιτείται με μέγιστη δυνατότητα μετάφρασης σε 3
γλώσσες
Μετακίνηση – διαμονή & διατροφή των συμμετεχόντων στα εργαστήρια, σύμφωνα με
τις οδηγίες του Υπεύθυνου έργου του Δικαιούχου.

3. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ η διάρκεια του έργου του υπεργολάβου
ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης του Δικαιούχου με την Υπεύθυνη Αρχή του
ΕΤΕ και έως την ημερομηνία λήξης της υλοποίησης του έργου, ήτοι την 30/06/2013.
4.

Ο

προϋπολογισμός

του

έργου

ανέρχεται

κατά

μέγιστο

σε

40.000,00€,

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
5. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την παρέλευση προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής, ήτοι την Πέμπτη 4-32013. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι
την 19/03/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα.
Η

υποβολή

της

προσφοράς

γίνεται

αυτοπροσώπως

ή

με

ειδικά

προς

τούτο

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή ή courrier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής
αποστολής ο Φορέας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των
φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Ως

αποδεικτικό

της

έγκαιρης

κατάθεσης

λαμβάνεται

μόνο

η

ημερομηνία

πρωτοκόλλησης στο Πρωτόκολλο του Φορέα και όχι η σφραγίδα ταχυδρομείου ή

Η Δράση 4.1.Β/11 “ Δημιουργία δικτύων συνεργασίας για θέματα μετανάστευσης και ένταξης ” υλοποιείται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από
κοινοτικούς και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

αποδεικτικού ταχυμεταφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για
την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης.
Προσφορές

που

κατατίθενται

μετά

την

παραπάνω

ημερομηνία

και

ώρα, είναι

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
6. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν :
Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους
Μέλους της ΕΕ και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο ή σε σχετικούς τομείς.
Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται:
-

οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική
απόφαση, γνωστή στον Φορέα, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

-

οι

προσφέροντες,

που

βρίσκονται

σε

πτώχευση,

εκκαθάριση,

παύση

δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον
των

οποίων

έχει

κινηθεί

διαδικασία

κήρυξης

σε

πτώχευση,

εκκαθάριση

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,
-

οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην
επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν
διαπράξει

επαγγελματικό

παράπτωμα,

που

μπορεί

να

διαπιστωθεί

με

οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ως ελάχιστες προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς προσδιορίζονται οι εξής:
Οι προσφέροντες θα πρέπει να δύνανται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας
τους ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου, σύμφωνα με νομιμοποιητικά έγγραφα
που αφορούν στην επαγγελματική του ιδιότητα, να ασκούν δραστηριότητα συναφή
με την κατηγορία του παρόντος έργου.
8. Οι προσφορές πρέπει:
•

Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα,

Η Δράση 4.1.Β/11 “ Δημιουργία δικτύων συνεργασίας για θέματα μετανάστευσης και ένταξης ” υλοποιείται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από
κοινοτικούς και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

•

Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία
εκτυπωτικής μηχανής

•

Προσφορές για μέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν στον ίδιο
φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα θα γράφεται η λέξη
"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση
διαφοράς μεταξύ τους.
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:


ΠΡΟΣΦΟΡΑ



ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή υπεργολάβου για την

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ
εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων
οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και εκπροσώπων
οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο»- ΔΡΑΣΗ 4.1.Β/11


Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις παρακάτω
ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους:
1. Φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986/Α' 75 περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο
πρόσωπο τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας
18/2004, όπως εκάστοτε ισχύει:
•

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

•

Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

•

Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους.

•

Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920 όπως εκάστοτε
ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990.

Η Δράση 4.1.Β/11 “ Δημιουργία δικτύων συνεργασίας για θέματα μετανάστευσης και ένταξης ” υλοποιείται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από
κοινοτικούς και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

•

Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

•

Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα. 18,34,39 του Π.Δ 118/2007 κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

•

Ότι εν γένει δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους από
τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004.

2. Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει
τα στοιχεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ανωτέρω έργου που αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
3. Φάκελος

με

την

ένδειξη

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

ο

οποίος

θα

περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα παραδοτέου του έργου.
Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται και να αναγράφεται εμφανώς το
ποσοστό ΦΠΑ και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
9.

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
β) Αποσφραγίζονται, μονογράφονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και οι
Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή
της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της
Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο.
δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
ε) Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
10.

Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και

την απόρριψη όσων δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του έργου,

αναδεικνύει τη

συμφερότερη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα παραδοτέο του έργου
όπως αυτά εξειδικεύονται στην τεχνική προσφορά του κάθε προσφέροντος.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δικαιούχου Φορέα
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Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του έργου του υπεργολάβου περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα
όπως περιγράφονται στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης:
Στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Υπηκόων Τρίτων Χωρών, συγχρηματοδοτούνται δράσεις για την ενεργό συμμετοχή των
υπηκόων

τρίτων

χωρών

στη

δημόσια

ζωή,

διασφαλίζοντας

βασικές

πολιτικές

ελευθερίες, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα περί ισότητας και αλληλεγγύης, στη
βάση των θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών της Ευρώπης.
Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου
Αθηναίων (ΔΑΕΜ) και την Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Συνοχής και Ανάπτυξης
(ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) έχουν αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη
δικτύου συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και
άλλων

παρόμοιων

οργάνων

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

σε

επίπεδο

Ε.Ε.

και

εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (Δράση 4.1β/11), που
εντάσσεται στην Προτεραιότητα 4 «Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και
πληροφοριών για την ένταξη μεταξύ των Κρατών-Μελών».
Η παρούσα δράση αξιοποιεί τα αποτελέσματα τόσο της Δράσης 1.4/09 με τίτλο
«Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)», που
χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και
υλοποιήθηκε από την ΕΠΕΚΣΑ και το ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ το 2011, στην οποία δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή τεχνικής στήριξης στο νέο θεσμό των Συμβουλίων
Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), όσο και της συναφούς Δράσης 4.1/10 «Δημιουργία
δικτύου

συνεργασίας

σε

τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών

της

ΕΕ»

που

χρηματοδοτήθηκε από το Ετήσιο Πρόγραμμα 2010 του ΕΤΕ και υλοποιήθηκε επίσης από
την ΕΠΕΚΣΑ και το ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ το 2012, στα πλαίσια της οποίας δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων
των ΣΕΜ μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας ενός Δικτύου Συνεργασίας με συμμετοχή
εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών τόσο από την Ελλάδα όσο και από
λοιπές χώρες της ΕΕ. Το Δίκτυο, μέσω ενός προκαθορισμένου κύκλου εργαλείων και
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τεχνικών διαβούλευσης, που βασίζονται στην αναγνωρισμένη Μεθοδολογία των
Learning Neworks, έδωσε έμφαση στην ανταλλαγή και μεταφορά καλών πρακτικών και
εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην ενίσχυση της ικανότητας του
συνόλου των ΣΕΜ στη χώρα μας να αναπτύξουν τοπικά σχέδια δράσης για την ένταξη
των μεταναστών.
Στους στόχους της υλοποίησης της Δράσης 4.1.β/11 είναι η ενίσχυση του Δικτύου
Συνεργασίας με συμμετοχή και

άλλων εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης

Μεταναστών τόσο από την Ελλάδα όσο και από λοιπές χώρες της ΕΕ, αλλά και η ένταξη
σε αυτό εκπροσώπων άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε
επίπεδο Ε.Ε. όπως και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτά, προβλέπονται μια σειρά δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν
την υλοποίηση 5 διακρατικών Εργαστηρίων Διαβούλευσης (Workshops), καθένα εκ των
οποίων εστιάζεται σε μια επιμέρους θεματική και την ανάπτυξη Θεματικών Οδηγών ως
αποτέλεσμα της λειτουργίας τους.
την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαδραστικής επικοινωνίας
μεταξύ των μελών του Δικτύου
την καταγραφή

και

σύνθεση

των προβληματισμών, των πορισμάτων και

των

προτάσεων σε συνθετική έκθεση αποτελεσμάτων με στόχο τη συμβολή στο διάλογο και
την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο πεδίο της ένταξης του μεταναστευτικού πληθυσμού.
Το αντικείμενο του έργου του υπεργολάβου αφορά την τεχνική διοργάνωση των 4
εργαστηρίων που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα
α/α

Ημερομηνία

Τόπος Υλοποίησης

1

15/5/2013

Καβάλα

2

22/5/2013

Τρίκαλα

3

5/6/2013

Θεσσαλονίκη

4

26/6/2013

Αθήνα

και περιλαμβάνει:
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Διάθεση, καθαρισμό και επιμέλεια των χώρων που θα υλοποιηθούν τα 4 διακρατικά
εργαστήρια του έργου.
Επιμέλεια διοργάνωσης των 4 διακρατικών εργαστηρίων
Διάθεση του αναγκαίου οπτικοακουστικού εξοπλισμού
Υπηρεσίες μετάφρασης όπου απαιτείται με μέγιστη δυνατότητα μετάφρασης σε 3
γλώσσες
Μετακίνηση – διαμονή & διατροφή των συμμετεχόντων στα εργαστήρια, σύμφωνα με
τις οδηγίες του Υπεύθυνου έργου του Δικαιούχου.
Όσον αφορά την συμμετοχή των εμπλεκομένων, ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 20
άτομα σε κάθε διακρατικό εργαστήριο
Τα σημεία υλοποίησης των εργαστηρίων και οι ημερομηνίες διεξαγωγής ενδέχεται να
τροποποιηθούν κατά την υλοποίηση του έργου, με καταληκτική ημερομηνία την
30/6/2013.
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