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Ποδηλατικόσ Σφλλογοσ Λζςβου 
Ε. Βοςτάνθ 52 
Μυτιλινθ Σ.Κ. 81132 
cylingclublesvos@gmail.com 
Σθλ.: 6942821287 

Μυτιλινθ 20/12/2019 
Αρ.Πρωτ.: 43 
Προσ: Κάκε πικανό ανάδοχο 

 
Θζμα: Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορών για την παροχή υπηρεςιών 
 
 
τα πλαίςια του προγράμματοσ “ΣΗΡΙΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΜΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (CLLD/LEADER)”, ο Ποδθλατικόσ φλλογοσ Λζςβου, κατζκεςε 
αίτθςθ ςτιριξθσ για τθν δθμιουργία ορεινισ ποδθλατικισ διαδρομισ ςε δθμόςια δαςικι ζκταςθ ςτθν 
περιοχι τθσ Αμαλισ Μυτιλινθσ. 
 
Η εγκεκριμζνθ αίτθςθ με κωδικό ΟΠΑΑ 0010866641 περιλαμβάνει τισ κάτωκι δαπάνεσ παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν για τισ οποίεσ και ηθτιται από τουσ ενδιαφερόμενουσ, θ υποβολι προςφοράσ μαηί με το 
βιογραφικό τουσ και τεκμθρίωςθ τθσ τεχνικισ/ επιςτθμονικισ επάρκειάσ τουσ για τθν υλοποίθςθ του 
ζργου. Οι φάκελοι προςφοράσ κα απευκφνονται προσ τον Ποδθλατικό φλλογο Λζςβου, ωσ φορζα 
υλοποιςθσ του ανωτζρω ζργου. 
 
 

1. Δαςοτεχνικι Μελζτθ δθμιουργίασ ποδθλατικισ διαδρομισ προσ τθν 
αρμόδια Δαςικι Τπθρεςία (κάτοχοσ Πτ. Μ Κατ.24) όπωσ προβλζπει θ 
διαδικαςία τθσ Απ.151344/165 30-01-2017, όπωσ τροποποιικθκε με τθν 
Απ. 154554/1839 13-07-2017. 

2. τατικι μελζτθ ράμπασ αλμάτων (Μελ. Πτ. Κατ.8), παραγωγι ςχεδίων 
εκςκαφϊν, ξυλοτφπου κεμελίωςθσ και διαςταςιολόγθςθ διατομϊν 
ανωδομισ, ςυνοδευόμενα από το αντίςτοιχο τεφχοσ των υπολογιςμϊν, 
που πρόκειται να καταςκευαςτεί κατά μικοσ ποδθλατικισ διαδρομισ 
εντόσ δαςικισ περιοχισ. 

3. Σεχνικι υποςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ και τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κα ανατεκεί θ παροχι των 
εν λόγω υπθρεςιϊν κα πρζπει να ςυνεργάηεται, κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ του ζργου και μζχρι τθν τελικι αποπλθρωμι τθσ επιδότθςθσ, 
με τα αρμόδια ςτελζχθ του υλλόγου για τθν ορκι παροχι των 
αντίςτοιχων υπθρεςιϊν. 

4. Τπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ ιςτοςελίδασ. Δθμιουργία και διαχείριςθ ψθφιακοφ 
πλθροφοριακοφ υλικοφ, δθμιουργία περιεχομζνου ιςτοςελίδασ για τθ 
διαδρομι με παράκεςθ όλων των ςτοιχείων (τοπογραφικά και τεχνικά 
δεδομζνα, πρόςβαςθ κλπ), κακϊσ και ςφνδεςθ του υλικοφ με 
εξειδικευμζνεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ. 
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Για τυχόν πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτον πρόεδρο του Πο. υ. Λζςβου 
κο Λαςκαρίδθ Ιγνάτιο ςτο τθλζφωνο 6942821287 από τισ 6:00μμ ζωσ τισ 9:00μμ ι ςτο email: 
cyclingclublesvos@gmail.com 
Οι προςφορζσ αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτο email: cyclingclublesvos@gmail.com 
Λιξθ κατάκεςθσ προςφορϊν 27-12-2019 ςτισ 3:00μμ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 
ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ 

ΕΛΛΑΔΑ (Π.Α.Α. 2014-
2020) 

CLLD/LEADER 
 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ - ΕΡΓΑΙΑ 
- ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΟΣΔ-ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΣΟΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΛΕΒΟΤ Α.Ε. 

Ε.Ε. - ΕΓΣΑΑ: Η ΕΤΡΩΠΗ 
ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΙ 

ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 


