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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 ΔΙΕΘΝΟΤ   Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Τ   Α Ν Ο Ι Κ Σ Ο Τ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΙΑ        

ΔΡΑΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤ  ΜΤΚΟΝΟΤ  2017-2018 

Κωδικόσ NUTS  ζδρασ αναθζτουςασ Αρχήσ: EL 422 

Κωδικόσ NUTS τόπου εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ: EL422 

CPV: 79340000-9,  79341400-0, 79342200-5, 79310000-0, 79312000-4, 79530000-8 

Ο Διμαρχοσ Μυκόνου προκθρφςςει  διεκνι ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό, 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 282.258,06€ (διακόςιεσ ογδόντα δφο χιλιάδεσ διακόςια 

πενιντα οκτϊ ευρϊ και ζξι λεπτά) πλζον ΦΡΑ 24% φψουσ  67.741,94€ (εξιντα επτά 

χιλιάδεσ επτακόςια ςαράντα ζνα ευρϊ και ενενιντα τζςςερα λεπτά),  δθλαδι ςυνολικοφ  

ποςοφ   350.000,00€ (τριακοςίων πενιντα χιλιάδων ευρϊ) με κριτιριο ανάκεςθσ  τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει  βζλτιςτθσ  ςχζςθσ ποιότθτασ  - τιμισ  

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 86 του Ν. 4412/2016., για τθν ανάδειξθ αναδόχου 

τθσ υπθρεςίασ :  «ΔΡΑΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤ  ΜΤΚΟΝΟΤ  2017- 2018» 

ςφμφωνα με τθν αναλυτικι διακιρυξθ, θ οποία αποτελείται από το Μζροσ Α: Γενικοί και 

Ειδικοί Προι, το Μζροσ Β: Τεχνικι Ρεριγραφι και το Μζροσ Γ: Ραραρτιματα. 

Η  χρονική διάρκεια τησ υπηρεςίασ  είναι 12  μήνεσ  από  την υπογραφή τησ ςφμβαςησ  

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr. ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι  
διακιρυξθ. 
 

 Ημερομθνία αποςτολισ  τθσ προκιρυξθσ  ςτθν Εφθμερίδα ΕΕ:    31/7/2017  
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 Ημερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
ΕΣΗΔΗΣ: 18/08/2017 

 Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν:  19/08/2017 και ώρα 09:00. 

 Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν: 18/09/2017 και ώρα 
13:00. 

 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν: τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ των δράςεων τουριςτικισ προβολισ του 

Διμου Μυκόνου, ςυμπλθρωματικϊν: 

 με τισ δράςεισ Τουριςτικισ Ρροβολισ τθσ Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου και 
 με τισ δράςεισ Τουριςτικισ Ρροβολισ που εφαρμόηονται ςε εκνικό επίπεδο, από 

τον ΕΟΤ. 
Οι δράςεισ τουριςτικισ προβολισ ζχουν ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ του υφιςτάμενου 

προϊόντοσ όπωσ αυτό ζχει διαμορφωκεί και προςφζρεται ςτθ Μφκονο. Οι δράςεισ 

τουριςτικισ προβολισ του Διμου ςτοχεφουν ςτθν τοποκζτθςθ του Τουριςτικοφ 

Ρροοριςμοφ «Μφκονοσ» ςτο ευρφτερο κοινό (εν δυνάμει τουρίςτεσ) ϊςτε να εξαςφαλιςκεί 

όςο γίνεται μεγαλφτερθ ηιτθςθ και γενικότερα θ μεγιςτοποίθςθ των μεςοπρόκεςμων και 

μακροπρόκεςμων ωφελειϊν για το Διμο. 

Το αντικείμενο του Αναδόχου  περιλαμβάνει  τρία (3) Ρακζτα Εργαςίασ (Ρ.Ε.) τα οποία 

αναλφονται ςε επιμζρουσ δράςεισ και ςτα  αντίςτοιχα παραδοτζα  και περιγράφονται 

αναλυτικά  ςτα οικεία άρκρα τθσ  αναλυτικισ διακιρυξθσ. Ειδικότερα τα Ρακζτα Εργαςίασ 

περιλαμβάνουν:  

 Ρακζτο Εργαςίασ 1: Δθμιουργία ειδικϊν εμπειρικϊν προϊόντων για τον προοριςμό 
«Μφκονοσ» 

 Ρακζτο Εργαςίασ 2: Εκπόνθςθ και υλοποίθςθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τθν προβολι 
του Διμου Μυκόνου ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ ςτα Social Media 

 Ρακζτο Εργαςίασ 3: Συνδυαςμζνεσ ενζργειεσ τουριςτικισ προβολισ Διμου 
Μυκόνου 

 

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν  

που δραςτθριοποιοφνται ςτον αντικείμενο τθσ παροφςασ  και είναι  εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό 

ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1,2, 4 και 5  και τισ γενικζσ 

ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, όπωσ 

αναφζρεται ςτο άρκρο 25 του  Ν. 4412/2106  

         δ)ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου γ`  του άρκρου 

25 του Ν. 4412/2016 και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 

κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ  δθμοςίων ςυμβάςεων ςφμφωνα με τα αναλυτικά 

οριηόμενα ςτο άρκρο 5 τθσ διακιρυξθσ.   
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Η χρθματοδότθςθ τθσ εργαςίασ/υπθρεςίασ  γίνεται από ίδιουσ πόρουσ  και κα βαρφνει τον 

ΚΑ 00-6142.0004 Οικονομικοφ ζτουσ 2017 (απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ θ με αρικμ. 

113/2017 Απόφαςθ του ΔΣ  με καταχϊρθςθ ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων  με α/α 302/31-05-

2017)  και τον αντίςτοιχο του 2018. 

Κάκε προςφορά ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο 
διαγωνιςμό, το φψοσ τθσ οποίασ ορίηεται ςε ποςοςτό 2% τθσ προχπολογιςκείςθσ 
δαπάνθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., ςφµφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ, 
μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

Οι πποζθοπέρ ιζσύοςν και δεζμεύοςν ηοςρ Πποζθέπονηερ για έξι (6) μήνερ από ηην 

επομένη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ πποζθοπών και κα υποβλθκοφν 
ςφμφωνα με τθν αναλυτικι διακιρυξθ. 
 

Ανηίγπαθο ηηρ Διακήπςξηρ και ηων λοιπών εγγπάθων ηηρ ζύμβαζηρ  θα 

βπίζκονηαι αναπηημένα ηόζο ζηο δικηςακό ηόπο ηηρ Αναθέηοςζαρ απσήρ 

(www.mykonos.gr) όζο  και ζηη διαδικηςακή πύλη www.promitheus.gov.gr ηος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016 οπόηε οι ενδιαθεπόμενοι θα 

έσοςν πλήπη άμεζη και ελεύθεπη ππόζβαζη ζε αςηά. 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν ακόμα να ενημεπώνονηαι για ηον παπόνηα διαγωνιζμό 

ζηην ηασςδπομική διεύθςνζη: Ακηή Καμπάνη – Μύκονορ ΤΚ 84600, ηηλέθωνο: 

2289023261, Fax: 2289022229, e-mail: mayor@mykonos.gr, ηιρ επγάζιμερ μέπερ και 

ώπερ, μεηά ηη δημοζίεςζη ηηρ διακήπςξηρ. 

 Ρροςφυγζσ μποροφν να υποβλθκοφν ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο 
άρκρο 10  τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ 
  
Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ απεςτάλθ  ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων κα αναρτθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) και ςτο Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

Επιπλζον,  θ παροφςα διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗΣ. Επίςθσ  περίλθψθ τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ  κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 

3861/2010 και  κα δθμοςιευκεί εφάπαξ  ςτο ΦΕΚ/ Τεφχοσ ΔΔΣ, ςτον εκνικό και τοπικό τφπο 

ςφμφωνα με το Νόμο.  

Η δαπάνθ για τισ δθμοςιεφςεισ που γίνονται ςτθν Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

βαρφνει τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Η δαπάνθ και τα ζξοδα για τισ δθμοςιεφςεισ τθσ περίλθψθσ τθσ Διακιρυξθσ, αρχικισ και 

τυχόν επαναλθπτικισ ςτον Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

                                                                       O ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
 
 
                                                                     ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ  
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