
 

 

 
Πνδειαηηθφο χιινγνο Λέζβνπ                                                           Μπηηιήλε, 04/04/2022  
Δ. Βνζηάλε 52                                                                                      Αξ. πξση.: 18 

Μπηηιήλε Σ.Κ. 81100                                                                            Πξνο: θάζε ελδηαθεξφκελν 

Cyclingclublesvos@gmail.com                                                

Σει.: 6942821287 

 

Θέμα: Πρόζκληζη σποβολής προζθορών για ηην εκηέλεζη ηοσ έργοσ «Γημιοσργία 

ορεινής ποδηλαηικής διαδρομής ζε δημόζια δαζική έκηαζη ζηη περιοτή ηης Αμαλής 

Μσηιλήνης». 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "ΣΗΡΙΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ 

ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (CLLD/LEADER)", ν 

Πνδειαηηθφο χιινγνο Λέζβνπ, θαηέζεζε αίηεζε ζηήξημεο γηα ηελ δεκηνπξγία νξεηλήο 

πνδειαηηθήο δηαδξνκήο ζε δεκφζηα δαζηθή έθηαζε ζηελ πεξηνρή ηεο Ακαιήο Μπηηιήλεο. 

Η εγθεθξηκέλε αίηεζε κε θσδηθφ ΟΠΑΑ 0010866641 πεξηιακβάλεη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

«Γεκηνπξγία νξεηλήο πνδειαηηθήο δηαδξνκήο ζε δεκφζηα δαζηθή έθηαζε ζηε πεξηνρή ηεο 

Ακαιήο Μπηηιήλεο», γηα ηελ νπνία θαη δεηείηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ε ππνβνιή 

πξνζθνξάο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Οη θάθεινη πξνζθνξάο ζα 

απεπζχλνληαη πξνο ηνλ Πνδειαηηθφ χιινγν Λέζβνπ, σο θνξέα πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ 

έξγνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςηλ: 

 Σελ κε Α.Π. 33481/14-07-2021 Έγθξηζε κειέηεο έξγνπ πνπ αθνξά ζηε «Γεκηνπξγία 

νξεηλήο πνδειαηηθήο δηαδξνκήο ζε δεκφζηα δαζηθή έθηαζε ζηε πεξηνρή ηεο Ακαιήο 

Μπηηιήλεο» ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γαζψλ θαη Α.Τ. ηεο Α.Γ. Αηγαίνπ. 

 Σηο κε Α.Π. 76015/25-02-2022 Απφςεηο ηεο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ  Λέζβνπ γηα ηελ 

κειέηε «Γεκηνπξγία νξεηλήο πνδειαηηθήο δηαδξνκήο ζε δεκφζηα δαζηθή έθηαζε ζηε 

πεξηνρή ηεο Ακαιήο Μπηηιήλεο», ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Λέζβνπ. 

 

Ανακοινώνει όηι: 

πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  «Γεκηνπξγία νξεηλήο 

πνδειαηηθήο δηαδξνκήο ζε δεκφζηα δαζηθή έθηαζε ζηε πεξηνρή ηεο Ακαιήο Μπηηιήλεο»  

mailto:Cyclingclublesvos@gmail.com


 

Κξηηήξην αλάζεζεο : ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 

βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). Η χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα 3 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο.  

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιφγσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 16.162,04 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 17% (13.813,71 € άλεπ Φ.Π.Α.)  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ:   

i) Δίλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε 

Γ.Γ.Γ.Δ.  ηνπ  ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.,  εθφζνλ  αλήθνπλ  ζηελ  Α1  ηάμε  θαη  άλσ  γηα  έξγα  θαηεγνξίαο 

ΠΡΑΊΝΟΤ  θαη  νη  νπνίεο  είλαη  ζηειερσκέλεο  κε  Γαζνιφγν  ή  Γαζνπφλν  εγγεγξακκέλνπο  

ζην Μ.Δ.Κ. αλαιφγνπ ηάμεο (Άξζξν 7 Π.Γ. 146/88) θαη   

ii) Δίλαη εξγνιήπηεο Γεκνζίσλ Γαζνηερληθψλ Έξγσλ (Δ.Γ.Γ.Δ.) κε πηπρίν Α΄ θαη Β΄ ηάμεο 

(άξζξν 16-20 ηνπ Π.Γ. 437/81)  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξεί λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη:  

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ)  ζε  ηξίηεο  ρψξεο  πνπ  δελ  εκπίπηνπλ  ζηελ  πεξίπησζε  γ΄  ηεο  παξνχζαο  παξαγξάθνπ  

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη :  

Α) Φάκελο Γικαιολογηηικών ζσμμεηοτής, με ηα ακόλοσθα:  

1) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

δίρσο λα απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία δειψλνληαη ηα θάησζη:  

α) Γελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 

73 παξ.1 ηνπ λ.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη έσο ζήκεξα (αθνξά ζηα θπζηθά 

πξφζσπα- κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Δηδηθφηεξα:  

1) ζηηο ΔΠΔ, ΙΚΔ, ΟΔ, ΔΔ, ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

2) ζηηο ΑΔ ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα 

πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο 

δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο,  



 

3) ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  

4) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.  

β) Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο (άξζξν 73 παξ.2 λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη ).  

γ) Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, δελ έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο (ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, αιιά ηεξεί ηνπο 

φξνπο απηήο) θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (άξζξν 73 παξ.4 πεξ.β 

λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη ).  

εκεηψλεηαη φηη γηα φζα δειψζεθαλ κε ηελ αλσηέξσ Τπεχζπλε Γήισζε ζα δεηεζεί ε 

πξνζθφκηζε ησλ αληίζηνηρσλ Γηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Αλάζεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα : 

  

Β) Υωριζηό θραγιζμένο Φάκελο Οικονομικής Προζθοράς  

O θάθεινο ΄΄Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο΄΄ πεξηιακβάλεη ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην 

νπνίν αλαγξάθνληαη (φπσο θαη ζηνλ θάθειo) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ε 

πξνζθεξφκελε έθπησζε.  

Oη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην νπνίν αλαγξάθνπλ ηελ 

πξνζθεξφκελε ηηκή ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

(ππεξεζίαο παξνρήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ).  

Σν πνζνζηφ έθπησζεο επη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ , κπνξεί λα εθθξάδεηαη κέρξη ην δεχηεξν 

δεθαδηθφ ςεθίν. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο 

ζην ζπλνιηθφ πνζφ ρσξίο Φ.Π.Α, ήηνη 13.813,71 € θαη ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη 

νινγξάθσο.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη αξκνδίσο ππνγεγξακκέλε θαη λα 

θέξεη ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο. Φφξνη, ΦΠΑ, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θάζε άιιε λνκηθή 

επηβάξπλζε θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε κε ξεηά θαζνξηδφκελε απφ ηελ παξνχζα, 

επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ.  

Πξνζθνξά πνπ ζα ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α 17% ( €), ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

 

 



 

ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε δηα 

ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή µε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, είηε ηαρπδξνκηθψο 

κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, απφ ηελ Γεπηέξα 4/42022 θαη ψξα 07:00 π.κ σο ηελ Παξαζθεπή 

15/4/2022  θαη ψξα 14:00 κ.κ. ζηελ έδξα ηνπ Πν. π. Λέζβνπ πνπ βξίζθεηε επί ηεο νδνχ Δ. 

Βνζηάλε 52. 

Γηα ηπρφλ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ πξφεδξν ηνπ Πν. π. 

Λέζβνπ θν Λαζθαξίδε Ιγλάηην ζην ηειέθσλν 6942821287 απφ ηηο 6:00κκ έσο ηηο 9:00κκ ή ζην 

email: cyclingclublesvos@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
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 ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 


