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 «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» 
με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ :  

«ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ – Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ,  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ» 

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε., η οποία αποτελεί Εταίρο του έργου «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» που 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 του στόχου "Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία", σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων της 08.04.2011, και την εγκεκριμένη 
Αίτηση υποβολής πρότασης έργου, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό (Απόφαση Επιπέδου Λήψης Απόφασης Δ.Σ. 
200/15.03.2012) για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό, που θα αναλάβει το έργο 
υλοποίησης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ,  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ». 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, 

Λέσβος, Τηλέφωνο +30 22510 29400, e-mail: inquiries@etal-sa.gr, φαξ +30 22510 29577, ιστοσελίδα www.etal-sa.gr, 
Υπεύθυνη: κ. Σοφία Μαλαπάσχα. 

2. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.   

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Η έδρα του αναδόχου και των εταίρων του έργου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος 
υποχρεούται σε στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα αρχή και με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του έργου. 

4. Περιγραφή του έργου:  Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δικτύου 4 περιοχών με 
περιβαλλοντικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον και ενδιαφέρον επισκεψιμότητας για τη παρατήρηση του φυσικού 
περιβάλλοντος και του ευρύτερου οικοσυστήματος στη περιοχή παρέμβασης σε συνδυασμό με το πολιτιστικό 
περιβάλλον με στόχο την ανάπτυξη ειδικών διαδρομών επισκεψιμότητας στις περιοχές παρέμβασης. Όσον αφορά 
την ενέργεια στο πλαίσιο της οποίας εκτελείται ο διαγωνισμός αναφέρεται στην ψηφιακή αποτύπωση των 
διαδρομών και τη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου δίνεται στο 
Αναλυτικό Τεύχος της προκήρυξης το οποίο είναι διαθέσιμο και στις ιστοσελίδες www.etal-sa.gr, και www.anher.gr, 
www.anetel.com, www.anetpa.com. 

5. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : 78.170,73-€ (εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ και 
εβδομήντα τρία λεπτά) πλέον ΦΠΑ 23% (17.979,27-€). Ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 96.150,00-€.  

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών, που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 
2513/1997). Τα Νομικά Πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και 
τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών. Τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα τα οποία θα συμμετάσχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία στον διαγωνισμό δεν 
μπορούν να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων.  

7. Ειδικοί όροι: α. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η 
Διακήρυξη, β. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες 
γνώσεις και σημαντική πείρα στη εκπόνηση παρόμοιων έργων, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στην 
αναλυτική πρόσκληση και τις σχετικές προδιαγραφές και παραρτήματα. 

8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Προσφορές κατατίθενται και για τις 3 
δράσεις. 

9. Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι (16) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της.  

10. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις και να 
προμηθεύονται το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης από τα γραφεία των εταίρων του έργου και τις 
σχετικές ιστοσελίδες. Απαντήσεις δίνονται εγγράφως από τη διενεργούσα αρχή μόνο σε έγγραφες ερωτήσεις. 

http://www.etal-sa.gr/
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 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τηλέφωνο +30 22510 29400, e-mail: 
inquiries@etal-sa.gr, φαξ +30 22510 29577, ιστοσελίδα www.etal-sa.gr, Υπεύθυνη: κ. Σοφία Μαλαπάσχα 

 (Για τη περιοχή παρέμβασης Ν. Ηρακλείου) Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, [ΑΝΗ 
Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ], Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλέφωνο, +30 2810 753300, e-mail: info@anher.gr , 
φαξ +30 2810 753310, ιστοσελίδα www.anher.gr, Υπεύθυνη: κ. Δήμητρα Καμπέλη 

 (Για τη περιοχή παρέμβασης Λάρνακας) Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ [ΑΝΕΤΕΛ], Διεύθυνση: 
Οδός Λάρας 1, 7040, Βορόκληνη, Λάρνακα, Τηλέφωνο +357 24 815280, e-mail: anetel@cytanet.com.cy, φαξ 
+357 24 636817, ιστοσελίδα www.anetel.com, Υπεύθυνη: κ. Ευδοκία Μπαλαμού 

 (Για τη περιοχή παρέμβασης Πάφου), Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ, Διεύθυνση: Πάφος -
Λεωφόρος Ελλάδος 23, Γραφείο 301, Τ.Κ. 8020, Τηλέφωνο +357 26 933455, e-mail: anetpa@cytanet.com.cy, 
φαξ +357 26 933456, ιστοσελίδα www.anetpa.com, Υπεύθυνος: κ. Μάριος Ιωάννου 

11. Προθεσμία και τόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία της Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τηλέφωνο +30 22510 
29400, e-mail: inquiries@etal-sa.gr, φαξ +30 22510 29577, ιστοσελίδα www.etal-sa.gr, Υπεύθυνη: κ. Σοφία 
Μαλαπάσχα (και στις έδρες των εταίρων που αναφέρονται στο σημείο 10) έως την Δευτέρα 23.04.2012 και ώρα 
14:00.  

12. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 
13. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Τρίτη 24.04.2012  Ώρα: 10:00, στην έδρα του διενεργούντος το 

Διαγωνισμό, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, 
Τηλέφωνο +30 22510 29400, e-mail: inquiries@etal-sa.gr, φαξ +30 22510 29577, ιστοσελίδα www.etal-sa.gr, 
Υπεύθυνη: κ. Σοφία Μαλαπάσχα. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή 
οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

14. Εγγυήσεις: α. Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής Εγγυητική συμμετοχής ύψους 5% της προϋπολογισθείσας αξίας της 
διακήρυξης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Ε.Ε. συμμετοχής ποσού 4.807,500€) , β. Εγγυητική επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης: Ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, πρέπει να καταθέσει εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Το ύψος της Εγγύησης Καλής 
Εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  

Η εγγυητική ή οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν ισχύ μέχρι την επιστροφή τους, 
15. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 
16. Νομική μορφή αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο σημείο (6) της 

παρούσας. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να 
υποβάλει Προσφορά, (δημιουργείται κοινοπραξία σε περίπτωση κατακύρωσης). 

17. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα 
απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της Διακήρυξης. 

18. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: για 6 μήνες δηλαδή έως 12.10.2012). 
19. Επίλυση διαφορών: Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της Σύμβασης, υπάγεται στην αποκλειστική 

δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Λέσβου. 
20. Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης: 22.03.2012, η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σε 

μια σειρά ημερησίων εφημερίδων στις 3 χωρικές ενότητες της περιοχής παρέμβασης (σύμφωνα με περιγραφή στην 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε.). 

Η Διενεργούσα και Αναθέτουσα Αρχή, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], εφόσον συντρέχει λόγος 
διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό 
να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.  

 
Για την Διενεργούσα Αρχή του Διαγωνισμού 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Πρόεδρος Δ.Σ.  
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