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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Μυτιλήνη, 10.02.2015 

Α.Π.:  16834.β 

Θέμα: Εκδήλωση Διατοπικής Συνεργασίας "Νήσων Περίπλους": Ο Πολιτισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της νησιωτικής 
Ελλάδας», στο πλαίσιο του Μέτρου 421α των Τοπικών Προγραμμάτων του  Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 της Νησιωτικής 
Ελλάδος. 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ  
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. - ΕΤΑΛ Α.Ε., είναι υπεύθυνος εταίρος 
υλοποίησης της ενέργειας Β.1- ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζωγραφικής/Εικαστικών Τεχνών - ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΕΣ-ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ. Το Δίκτυο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ», αποτελείται από 11 Αναπτυξιακές Εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. H Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. - ΕΤΑΛ Α.Ε., 
διοργανώνει ένα πλαίσιο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Λέσβο το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μάιου 
2015 και : 
ΚΑΛΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΤΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ.

 
Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10.02.2015 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Εταιρείας και το σχέδιο δράσης θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις κατά την 
διάρκεια των οποίων θα πρέπει το Τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί να συνεργασθεί με την ΕΤΑΛ Α.Ε. για την 
έκδοση εισιτηρίων, διαμονή, και μετακινήσεις των επισκεπτών. 
Λεπτομέρειες θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της εταιρείας. Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιγράφονται στην 
εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι: 

1. Για το χρονικό διάστημα από 22-24.05, 25-27.05, και 29-31.05 διαθεσιμότητα και κόστος μονόκλινων 
δωματίων στην πόλη της Μυτιλήνης 

2. Για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα δυνατότητες και ενδεικτικό κόστος μετακινήσεων αεροπορικώς από 
τις νησιωτικές περιοχές των εταίρων, ειδικότερα για  22-24.05, 12 άτομα, 25-27.05, 12 άτομα και 29-31.05, 
25-30 άτομα και τυχόν δυνατότητα προσδιορισμού κλειστής χαμηλής τιμής από αεροπορικές εταιρείες. 

3. Μετακινήσεις των αποστολών από - προς αεροδρόμιο, ή /και λιμάνι και ημερήσιο κόστος μίσθωσης 
οχημάτων μεταφοράς. 

4. Παροχή υπηρεσιών κάλυψης διαδικασιών όπως π.χ. διασφάλιση check-in και επιβεβαίωσης κρατήσεων, 
οργάνωσης ενδιάμεσων μετακινήσεων επισκεπτών κ.α. 

Οι προσφορές θα κριθούν από την πληρότητα και την περιγραφή της μεθοδολογίας συνεργασίας του προσφέροντος. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 24.02.2015, 14:00, σύμφωνα με καταγραφή στο 
πρωτόκολλο της εταιρείας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 04.03.2015 

 
Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10.02.2015 
Στο πλαίσιο της Εκδήλωσης θα δημιουργηθούν μια σειρά από εκδόσεις, ενδεικτικά: κατάλογοι εκθέσεων 
ζωγραφικής, ειδικές εκτυπώσεις συνοδευτικών καρτών σε έργα ζωγραφικής στις εκθέσεις, παραγωγή φακέλων των 
εκδηλώσεων. 
Λόγω της νεωτεριστικής προσέγγισης της διαδικασίας και της αμεσότητας της θα πρέπει να υπάρχει συστηματική 
συνεργασία με την ΕΤΑΛ Α.Ε. και τον Καλλιτεχνικό Επιμελητή της εκδήλωσης ούτως ώστε να μπορέσει να 
δημιουργήσει ο ενδιαφερόμενος σαφή εικόνα των αναγκών όπως αυτές δυναμικά θα προσδιορισθούν. 
Παραθέτουμε ένα παράδειγμα (καθαρά ενδεικτικών προδιαγραφών) αναμένοντας σχετικές προτάσεις. 
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ - "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ", ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Θα παρουσιασθούν 22 έργα ζωγραφικής και θα συνοδεύονται από κείμενο 200 λέξεων έκαστο συν τον πρόλογο και 
τους στόχους της έκθεσης και του Δικτύου Νήσσων Περίπλους.  
Τεχνικές Προδιαγραφές: 
Σελίδες  48 (συν εξώφυλλα), Χαρτί εξωφύλλου, illustrasion, περιεχομένου velvet (βάρος σύμφωνα με προτάσεις)  
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Φωτογραφική εκτύπωση περιεχομένου (πολυχρωμία), κειμένου και φωτογραφιών με ανάλογη επεξεργασία 
Επεξεργασία κειμένου, layout έκδοσης, Δέσιμο Καρφίτσα ή άλλο προτεινόμενο, Πλήθος αντιτύπων 1.000 έως 3.000  
(προσκομίζεται κόστος ανά 1.000) 
Ενδεικτικά αναφέρουμε για την παρούσα έκθεση ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία μακέτας, και να 
δοθεί χρονοδιάγραμμα  εκτύπωσης από την παράδοση των φωτογραφιών και του υλικού-κειμένων. 
ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΑΔΊΟΥ-ΧΑΡΤΗ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ  
Συνοπτικά αναφέρουμε την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου όπου θα παρουσιάζονται ώς εικαστική διαδρομή με 
σημεία επισκεψιμότητας 15-20 σημεία της Μυτιλήνης (χώροι εκθέσεων κ.α., Δημοτική πινακοθήκη κ.α.) με πρόταση 
και προδιαγραφές που θα διαμορφώσουν οι ενδιαφερόμενοι και σχετική κοστολόγηση. 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα διαμορφωθεί κατά την άποψή μας απαιτεί πριν την υποβολή της, συνάντηση 
κατά την οποία θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις. 
Βασικό κριτήριο Επιλογής θα αποτελέσει η ετοιμότητα του υποψηφίου και η τεχνολογική επάρκεια να ανταποκριθεί 
σε αυστηρές προθεσμίες και σε εξαιρετικά περιορισμένο χρονοδιαγράμμα. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκομίσει σχετική τεκμηρίωση με ενδεικτικό κόστος αλλά και πρόταση παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 24.02.2015, 14:00, σύμφωνα 
με καταγραφή στο πρωτόκολλο της εταιρείας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 04.03.2015 

 
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΔΡΩΝ, ΚΟΡΝΙΖΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ΤΟΥΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται για το είδος των εκδηλώσεων θα απαιτηθεί προμήθεια ειδικών 
αναλωσίμων - Υλικά και Είδη Σχεδίου & Ζωγραφικής. Επίσης θα απαιτηθεί και διαμόρφωση κορνιζών - κάδρων έργων 
ζωγραφικής. 
Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος αναμένουμε περιγραφή των υπηρεσιών που μπορούν να παρασχεθούν και 
περιγραφή των ειδών αναλωσίμων που μπορούν να προμηθεύσουν οι ενδιαφερόμενοι (μάρκες, ποιοτικές 
προδιαγραφές κλπ). Θα πρέπει να υπάρξει ενδεικτική κοστολόγηση π.χ. κορνίζες σε 3 κατηγορίες ποιότητας με 
καταγραφή του υλικού και σε ενδεικτική διάσταση 70Χ50 και κατάλογος προϊόντων με ποσοστό έκπτωσης επί 
αναγραφόμενης λιανικής τιμής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 24.02.2015, 
14:00, σύμφωνα με καταγραφή στο πρωτόκολλο της εταιρείας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 04.03.2015 

 
ΔΕΥΤΕΡΟΚ ΚΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 
Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΙΣ 03.04.2015 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται για το είδος των εκδηλώσεων θα απαιτηθεί διαμόρφωση ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων και ειδικός εκθεσιακός φωτισμός χώρων οι οποίοι ενδεικτικά είναι: 
α. Ιδιωτικός Χώρος στην Ερμού, 350 τμ, όπου θα διενεργηθούν τα εργαστήρια και εκθέσεις ζωγραφικής. 
β. Επιμελητήριο Λέσβου - Ισόγειο - Εκθεσιακός χώρος 300 τμ 
γ. Χαμάμ - Οθωμανικό λουτρό,  
δ. Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου 
Για τους παραπάνω χώρους θα πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες και 
εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα προβούν σε έγγραφη οικονομική προσφορά η οποία θα αφορά την παροχή 
υπηρεσίας εργασιών και μίσθωσης του ενδεδειγμένου εξοπλισμού. Δεν προβλέπεται προμήθεια εξοπλισμού από την 
ΕΤΑΛ Α.Ε. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείτε με την ΕΤΑΛ Α.Ε., Υπεύθυνοι Κώστας Καυλακώνης - Νικόλαος Πλούκος. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 30.04.2015, 14:00, σύμφωνα με καταγραφή στο 
πρωτόκολλο της εταιρείας. 

 
Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΙΣ 20.04.2015 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται για το είδος των εκδηλώσεων θα απαιτηθεί παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης για την επιτήρηση και καλή λειτουργία των χώρων των εκθέσεων για διάστημα που θα κυμαίνεται από 
4 έως 8 εβδομάδες με δυνατότητα παράτασης ή προσαρμογής. 
Η παροχή υπηρεσίας αναφέρεται σε υποστήριξη δράσεων της ΕΤΑΛ Α.Ε. όσον αφορά στην υλοποίηση δράσεων 
Πολιτισμού που θα υλοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου έως 25 Ιουλίου 2015. 
Το άτομο που θα συνεργασθεί με την ΕΤΑΛ Α.Ε. θα πρέπει να παράσχει υπηρεσίες για τις οποίες θα συνεργασθεί με 
την ομάδα έργου της ΕΤΑΛ Α.Ε. θα παρέχεται από την ΕΤΑΛ Α.Ε. συνεχώς σχετική εκπαίδευση και οδηγίες. 
Στη Μυτιλήνη σε επιλεγμένους χώρους από τις 21.05 θα εξελίσσονται εικαστικές δράσεις και δράσεις πολιτισμού, 
όπως εργαστήρια και εκθέσεις, η υποστηρικτική ομάδα θα κληθεί να καλύψει ανάγκες φυσικής παρουσίας στους 
χώρους όσον αφορά τους επισκέπτες αλλά και ολοκληρωμένη διαχείριση π.χ. μίας εικαστικής έκθεσης. Οι 
εκδηλώσεις αυτές εντάσσονται στο Σχέδιο διαπεριφερειακής συνεργασίας του Δικτύου Αναπτυξιακών Εταιρειών 
Ελλάδος ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, στο πλαίσιο του Άξονα 4-ΠΑΑ, προσέγγιση "LEADER". 
Θα πρέπει να κατατεθεί βιογραφικό και να δηλωθεί η διαθεσιμότητα για πρωινές ή απογευματινές ώρες. 
Η προβλεπόμενη αμοιβή ανέρχεται σε 3 ευρώ την ώρα, ανάλογα με το πλήθος των ωρών που θα παρέχεται η 
υπηρεσία. Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και την ΕΤΑΛ Α.Ε., από www.nissonart.com, www.etal-sa.gr 
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείτε με την ΕΤΑΛ Α.Ε., Υπεύθυνοι Αναστάσιος Μ. Περιμένης- Σοφία 
Μαλαπάσχα. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 08.05.2015, 14:00, σύμφωνα με καταγραφή στο 
πρωτόκολλο της εταιρείας. 

 
 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν και αίτηση εγγραφής (εφόσον δεν έχουν ήδη εγγραφεί) στο 
Ειδικό Μητρώο Συνεργατών - Προμηθευτών όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. 
«Δημιουργία βάσης δεδομένων δυνητικών συνεργατών για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια αγαθών» 
(Αρχική Σελίδα -> Προγράμματα - > Γενικές ανακοινώσεις ΕΤΑΛ Α.Ε.) 

 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται για πληροφορίες στην ΕΤΑΛ Α.Ε. υπεύθυνοι επικοινωνίας: Αναστάσιος 
Μ. Περιμένης, Σοφία Μαλαπάσχα. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

 
Για την ΕΤΑΛ Α.Ε. 

Αναστάσιος Μ. Περιμένης 
Γεν. Διευθυντής 

    
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΞ.4-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER  
ΕΥΕ-ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-

ΜΟΝ.Β6 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ  - 

ΕΤΑΛ Α.Ε. 

ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ «ΝΗΣΩΝ 

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» 

Ε.Ε. - ΕΓΤΑΑ: 
Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

http://www.etal-sa.gr/updates/show_news.php?subaction=showfull&id=1413376117&archive=&template=Fullpage

