ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Βουνάρια 20/02/2017
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για την
πραγματοποίηση ανταλλαγής νέων στα πλαίσια του ERASMUS+
Η ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου σχεδίου
του ERASMUS+/Τομέας Νεολαίας με τίτλο «BRYGOS: Ανάδειξη παραδοσιακών
επαγγελμάτων και πολιτισμικής κληρονομιάς» και με αριθμό 2016-2-KA105-002485,
ως συντονιστής, διοργανώνει τις δράσεις του σχεδίου.
Η κύρια δράση του σχεδίου θα λάβει χώρα στην περιοχή της έδρας της ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ δηλαδή στην περιοχή Βουναρίων - Κορώνης του Δήμου Πύλου Νέστορος
με μία ροή κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 18 Μαρτίου 2017, ήτοι 15
διανυκτερεύσεις με άφιξη στις 4 Μαρτίου και αναχώρηση στις 19 Μαρτίου 2017.
Θα συμμετέχουν: 3 group των 15 ατόμων (14 νέοι και 1 συνοδός/leader) από της
χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία (Shumen), Κύπρο (Δήμος Λακατάμιας).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πολιτιστικές επισκέψεις στα όρια του Δήμου
Πύλου Νέστορος στο πλαίσιο μονοήμερης εκδρομής (με βασικούς προορισμούς το
Κάστρο Μεθώνης και το Μουσείο Χώρας).
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, για τις μετακινήσεις και τη διαμονή των
συμμετεχόντων προσκαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν, να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον υποβάλλοντας τις προσφορές τους σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα
για την προαναφερθείσα ροή και για κάθε κατηγορία (I & II). Ο ανάδοχος θα
αναδειχθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Νόμο
2081/1992, όπως ισχύει σήμερα.
Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών είναι διαιρετή και οι συμμετέχοντες οικονομικοί
φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορές για μία μεμονωμένη κατηγορία του
συμβατικού αντικειμένου.
Για την επάρκεια των υποψήφιων αναδόχων απαιτείται η προσκόμιση μιας (1)
τουλάχιστον βεβαίωσης υλοποίησης παρόμοιου προγράμματος Erasmus+, επί ποινή
αποκλεισμού.
Ρητά αναφέρεται και ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να το αποδεχθεί ότι το 20%
της δαπάνης θα γίνει με χρονοκαθυστέρηση κάποιων μηνών και σύμφωνα με τις
χρηματοροές από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να
είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας σε διαφορετική περίπτωση
απορρίπτονται.
Η επιλογή του αναδόχου θα εγκριθεί από την Διοικούσα Επιτροπή της ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ
ΚΟΙΝΣΕΠ.
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Ροή: χρονικό διάστημα από 4 έως 18 Μαρτίου 2017, ήτοι 15 διανυκτερεύσεις με
άφιξη στις 4 Μαρτίου και αναχώρηση στις 19 Μαρτίου 2017.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

I

Δαπάνες ταξιδίου

1. Μεταφορά αεροπορικώς σε οικονομική θέση 15
συμμετεχόντων από τη Βάρνα Βουλγαρίας στο Αεροδρόμιο
"Ελευθέριος Βενιζέλος" της Αθήνας μετά της επιστροφής.
(Άφιξη : 04/03/2017, Επιστροφή : 19/03/2017).
2. Μεταφορά αεροπορικώς σε οικονομική θέση 15
συμμετεχόντων από τη Λάρνακα Κύπρου στο Αεροδρόμιο
"Ελευθέριος Βενιζέλος" της Αθήνας μετά της επιστροφής.
(Άφιξη : 04/03/2017, Επιστροφή : 19/03/2017).
3. Μεταφορά οδικώς των παραπάνω συμμετεχόντων (30
συνολικά) από το Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" της
Αθήνας στην Κορώνη Μεσσηνίας μετά της επιστροφής. (Η
μεταφορά θα γίνει με πούλμαν 38-40 θέσεων σύγχρονης
κατασκευής). (Αναχώρηση : 04/03/2017, Επιστροφή :
19/03/2017).
Το εγκεκριμένο ποσό για την ροή είναι:
30 άτομα x 170 €/άτομο = 5.100 €

II

Ατομική Υποστήριξη

1. Διαμονή όλων των συμμετεχόντων (45 συνολικά μαζί με
τους Έλληνες) σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Κορώνης με
πλήρη διατροφή (πρωινό, γεύμα και δείπνο). Ειδικότερα
κάποια γεύματα ή δείπνα είναι δυνατόν να δίδονται σε
παραδοσιακή ταβέρνα εντός της περιοχής Κορώνης. Τα
δωμάτια θα πρέπει να είναι δίκλινα με καθημερινή
καθαριότητα και όλες τις ανέσεις ( μπάνιο, ζεστό-κρύο
νερό, free wifi κ.λ.π). Όλοι οι χώροι του ξενοδοχείου - εκτός
της πισίνας, αν υπάρχει - θα είναι διαθέσιμοι για τις
ανάγκες των συμμετεχόντων. Στο ξενοδοχείο πρέπει να
υπάρχει 24/7 reception για τις ανάγκες των
συμμετεχόντων. (15 διανυκτερεύσεις : check in 04/03/2017,
check out : 19/03/2017).
2. Μεταφορές εντός της περιοχής υλοποίησης του
προγράμματος
3. Μεταφορά με λεωφορείο των συμμετεχόντων από
Κορώνη για επίσκεψη στο κάστρο της Μεθώνης, στη
Γιάλοβα, επίσκεψη στο αρχαιολογικό Μουσείο της Χώρας
και ίσως και στον αρχαιολογικό χώρο Εγκλιανού.
Το εγκεκριμένο ποσό, για την ροή είναι:
15 ημέρες x 38€/άτομο x 45 άτομα = 25.650 €
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1

Υποχρεωτική Ασφάλιση
Αστικής Ευθύνης τουριστικού
γραφείου

Απαιτείται

2

Τελική συνολική τιμή
οργανωμένου ταξιδίου

Απαιτείται

3

Κατηγορία Καταλύματος

Απαιτείται

4

Άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ Απαιτείται
ΚΑΙ ΥΔ ότι διαθέτει το ειδικό
σήμα και είναι σε ισχύ του
τουριστικού γραφείου

5

Βεβαιώσεις υλοποίησης
παρόμοιου έργου Erasmus+

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών

Απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού)
Οι προσφορές αποστέλλονται στην έδρα της ΚΟΙΝΣΕΠ
ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 27/2/2017 και
ώρα 2 μμ σε κλειστούς φακέλους.

Πληροφορίες: Μάρκος Χαρίτος κιν. 6983663683, καθημερινά 9.00 – 15.00.

Με τιμή
Η Πρόεδρος
Γεωργία Νικολοπούλου
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