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Πληροφορίες : ΚΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡ. 

 Ταχ. Δ/νση : ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΕΓΑΡΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 Τηλ:   2221 353 543  

  EMAIL: info@agrifoodcentralgreece.gr 

  

       
                         ΧΑΛΚΙΔΑ 20/4/2022 

Αρ. Πρωτ. :  ΔΥ 
 

   

 ΕΡΓΑΣΙΑ: 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :  

 
 
ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ:    

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ,ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, KINHTIKΟΤΗΤΑΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΙΣΠΑΝΙΑ.  

 
 
 “PRO.FIGS” 

 

    2020-1-EL01-KA102-077597 

ΤΟΜΕΑΣ: 
 
ΔΡΑΣΗ ΚΑ1: 

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» 
«ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Erasmus+: 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) 

 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
    5.400 €  ΓΙΑ ΔΑΠ. ΤΑΞΙΔΙΟΥ κ’ 
 10.440 € ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ATΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΩΝ 15 ΣΥΜΜΕΧΟΝΤΩΝ. 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΣΣΕ) 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Τη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της ΑΣΣΕ, 

2.Το, από  24/6/2020 έγγραφο Του ΙΚΥ με θέμα  «Έγκριση χρηματοδότησης σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, 
Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Erasmus+ 2020» με Τίτλο: PRO.FIGS και κωδ: 2020-1-EL01-KA102-
077597,  VET 

3. Την  υπογραφείσα σύμβαση επιχορήγησης, μεταξύ του ΙΚΥ και της ΑΣΠΣΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ – ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο για την Υποβολή  προσφοράς, που αφορά στις δαπάνες ταξιδιού και 
ατομικής υποστήριξης κινητικότητας κατάρτισης στην Ισπανία(Badajoz-EXTREMADURA) για 15 
συμμετέχοντες- παραγωγούς και μεταποιητές σύκου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ 
KA1, VET, σχέδιο με τίτλο PRO.FIGS και κωδ έργου 2020-1-EL01-KA102-077597. 
Το αντικείμενο της, υπηρεσίας αφορά τη χρονική περίοδο 10-16/7/2022(6 νύχτες, 7 ημέρες). Συγκεκριμένα 
αφορά: 

1.Στην έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μετ΄ επιστροφής για τη μετακίνηση από  Αεροδρόμιο Ελευθέριος 
Βενιζέλος και προς το Αεροδρόμιο της Μαδρίτης(Απευθείας πτήση ή με ανταπόκριση),αναχώρηση 10/7/2022 από 
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Αθήνα / Επιστροφή  16/7/2022 από Μαδρίτη και στη μεταφορά με mini buses a. Χαλκίδα- Ελ Βενιζέλος –Χαλκίδα και 
b. Μαδρίτη- Βadajoz -Μαδρίτη με μέγιστο προϋπολογισμό 5.400 ευρώ, συμπ/νου ΦΠΑ και τυχόν λοιπών 
επιβαρύνσεων (πχ φόροι αεροδρομίων κλπ) 

2. Στις δαπάνες ατομικής υποστήριξης, ήτοι διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο 3ή4 αστέρων, πρωινό και 
δείπνο καθημερινά -απαραίτητη η ιστοσελίδα του προσφερόμενου ξενοδοχείου, σε δίκλινα,  με μέγιστο 
προϋπολογισμό 10.440 ευρώ, συμπ/νου ΦΠΑ και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων (πχ φόροι ξενοδοχείου κλπ). 

  Η ανάθεση εργασίας, για το ταξίδι κατάρτισης, θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης της 
Συσταθείσας τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά(οικονομικότερη και 
ποιοτικότερη). Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί,  θα υπογράψει σύμβαση με την ΑΣΣΕ. 

Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία,  καλούνται να υποβάλουν την Προσφορά τους, εντός Προθεσμίας 
επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΣΕ, ήτοι από 20-
27/4/2022 στις 14:00 μμ. (λήξη παραλαβής των προσφορών).  

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα επιλεγεί θα υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας με τα και τα εξής 
δικαιολογητικά : 

1. Πιστοποιητικό για νόμιμη χρήση του οικείου Επιμελητηρίου, ή άλλης Επαγγελματικής οργάνωσης ή Γ.Ε.ΜΗ, με 
το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (3) μήνες πριν την κατάθεση της 
προσφοράς(θα είναι σε ισχύ σε κάθε περίπτωση), 

2. Υπεύθυνη Δήλωση, με το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου,  με την οποία να δηλώνεται ότι :  

 δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

 δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και 

 δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοση αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία,  

3.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ο Υποψήφιος «Ανάδοχος» είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας, επικουρικής, ασφαλιστικής ενημερότητας για το 
προσωπικό) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του(φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη 
από φορείς κεντρικής διοίκησης).  

Δεκτές γίνονται μόνο οι εμπρόθεσμες προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
από τον Χαράλαμπο Καράβα/ Δ/ντή Λειτουργιών της ΑΣΣΕ και  από την υπεύθυνη συντονισμού του έργου κα 
Κλεοπάτρα Τριανταφύλλου(τηλ. 6936528389). 

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

 


	ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ – ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

