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ETAL S.A.  - LESVOS LOCAL DEVELOPMENT COMPANY S.A. 
Μ.Α.Ε. 27624/82/Β/92/12 ΑΦΜ: (EL ) - 094368710, Δ.Ο.Υ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Πρόσκλησης :15495/07.02.2014 

 
Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού 

Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου "ΒΕΝΙΑΜIΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ"» με κωδικό ΟΠΣ: 374044 που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά.  
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, 
Υπεύθυνος: κ. Αναστάσιος Μ. Περιμένης. 

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

3. Τόπος εκτέλεσης - παράδοσης του έργου: Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε στενή 
συνεργασία με την Αναθέτουσα αρχή και με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

Περιγραφή του έργου:  Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν τα παρακάτω: Μελέτη Εφαρμογής, Ψηφιοποίηση και 
τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού. Ανάπτυξη λογισμικού τεκμηρίωσης και νέου πολυκαναλικού δικτυακού κόμβου. 
Ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών. (α) τρισδιάστατο διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι (serious game) 
που θα εξελίσσεται στον τρισδιάστατο ψηφιοποιημένο  πραγματικό χώρου του «Λαογραφικού Σπιτιού». (β) «εφαρμογή 
προβολής και ανάδειξης παραδοσιακών παιχνιδιών», (γ) «Τρισδιάστατο διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι (serious 
game) με μορφή περιπέτειας -  αρχαιολογίας που θα εκτυλίσσεται στην Λέσβο και θα περιλαμβάνει ταξίδια στον χρόνο» 
και (δ) «Διαδραστικό Χρονολόγιο ιστορίας και πολιτισμού». Επίσης θα πραγματοποιηθούν δράσεις καταγραφής των 
εκδηλώσεων,  συνεδρίων, σεμιναρίων συνοδευόμενες από την κατάλληλη τεκμηρίωση και θα γίνει μεταφόρτωση τους 
στη Wikipedia και σε  portal φιλοξενίας - προβολής βίντεο.  Περιλαμβάνεται επίσης προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού, Εκπαίδευση Χρηστών και Πιλοτική Λειτουργία. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου δίνεται στα 
Αναλυτικά Τεύχη της προκήρυξης τα οποία είναι διαθέσιμα και στις ιστοσελίδες www.etal-sa.gr, και 
www.digitalplan.gov.gr. 
4. Σύνολο προϋπολογισθείσας αξίας έργου : 192.276,42 -€ (εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι 

ευρώ και σαράντα δύο λεπτά) πλέον ΦΠΑ 23%, 44.223,58-€ (σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία ευρώ 
και πενήντα οκτώ λεπτά. Ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 236.500,00-€. (διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά). Τα δικαιώματα προαίρεσης περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Β της 
προκήρυξης. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών 
ή/και νομικών προσώπων, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι 
εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα 
στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση 
καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 
την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει 
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική 
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Τα φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα συμμετάσχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία ή ως υπεργολάβοι 
στον διαγωνισμό δεν μπορούν να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 

6. Ειδικοί όροι: 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. 



7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Προσφορές κατατίθενται για το σύνολο του 
συμβατικού αντικειμένου, προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου  έργου δεν γίνονται δεκτές. 

8. Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης είναι (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.  
9. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα της Αναθέτουσας 

Αρχής, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) με δαπάνη του υποψήφιου 
Αναδόχου. Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Επίσης απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα 
δίνονται εγγράφως από τη διενεργούσα αρχή μόνο σε έγγραφες ερωτήσεις σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής 
πρόσκλησης-τευχών του διαγωνισμού. 

10. 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, Υπεύθυνος: κ. Αναστάσιος Μ. 
Περιμένης έως την Δευτέρα 07.04.2014 και ώρα 12:00.  

11. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 
12. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια 

επιτροπή (επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού) την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών 
Δευτέρα 07.04.2014 και ώρα 12:00, στην έδρα Διενεργούσας και Αναθέτουσας Αρχής, 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. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται δε να παρευρίσκονται οι 
διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

13. Εγγυήσεις: α. Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού) ύψους 5% της προϋπολογισθείσας αξίας της 
διακήρυξης συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος και αναλογούντος ποσοστού ΦΠΑ κατά την ημερομηνία του 
Διαγωνισμού. 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 
από την διενεργούσα - αναθέτουσα αρχή. 

14. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 
15. Νομική μορφή αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο σημείο (5) της παρούσας. 

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

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

17. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: για 6 μήνες από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

18. Επίλυση διαφορών: Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της Σύμβασης, υπάγεται στην αποκλειστική 

δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Λέσβου. 
19. Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης: Περίληψη της διακήρυξης έχει σταλεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10.02.2014 και έλαβε κωδικό καταχώρησης [ID: 2014-018839]. Η 

παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα,, 
αποστέλλεται στα Επιμελητήρια της Ελλάδος, αναρτάται στο πίνακα ανακοινώσεων της διενεργούσας-αναθέτουσας 
αρχής και στην ιστοσελίδα της www.etal-sa.gr. 

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. 

 
 
 
 


