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Αρ. Πρωτ.: -6598-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας:

΄΄ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΜΥΚΟΝΟΥ
2015-2017΄΄

Ο Δήμος Μυκόνου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένηες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρε-
σίας  «Υπηρεσίες συμβούλου εκπόνησης και παρακολούθησης ολοκληρωμένου προγράμματος
τουριστικής  προβολής  Δήμου  Μυκόνου  2015-2017»  όπως  αναλυτικότερα  περιγράφεται  στις
προδιαγραφές της μελέτης.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης  ανέρχεται ενδεικτικά  σε 36.585,37 € συν  8.414,63 € για Φ.Π.Α.
23%. Συνολικά δηλαδή  45.000,00€. 

Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα:

 το ΠΔ 28/1980

 τις διαταξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α )́ περί Δημοσιου Λογιστικού 

 τις διαταξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κωδικα (Ν. 3463/06) 

 τις διαταξεις του Ν.3852/2010 «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμενης
Διοίκησης − Προγραμμα Καλλικρατης» 

 την  υπ'  αριθ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος  Β)  αποφαση  Υπουργού
Οικονομικων 

 το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ 08.08.2014) 

 Τις εκαστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που εχουν εκδοθεί μεχρι την ημερα εκτελεσης της υπηρεσίας.

 την υπ’ αριθμον 05/2015 μελετη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκονου 

 την υπ’ αρίθμ. 41/2015 Αποφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικα με την εγκριση των τευχων
της αρ. 05/2015 μελετης και την καταρτιση των ορων του προχειρου διαγωνισμού 

 την υπ’αριθμ. 50/2015 αποφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΓΤΛΩΚΚ-ΡΑ6) με την οποία
εγκρίθηκε η αναγκαιοτητα και σκοπιμοτητα αναθεσης της εργασίας τεχνικού συμβούλου για την
εκπονηση  και  παρακολούθηση  ολοκληρωμενου  προγραμματος  τουριστικής  προβολής  Δήμου
Μυκονου 2015-2017. 

 την υπ’αριθμ. 52/2015 αποφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ6ΗΠΩΚΚ- 4ΥΕ) με την οποία
εγκρίθηκε η διαθεση πίστωσης για υπηρεσίες συμβούλου για την εκπονηση και παρακολούθηση
ολοκληρωμενου  προγραμματος  τουριστικής  προβολής  Δήμου  Μυκονου,  προϋπολογισμού
45.000,00€ συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ εις βαρος του Κ.Α. 00-6142.0006 του προϋπολογισμού
του Δήμου Μυκονου οικονομικού ετους 2015. 
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Το  αντικείμενο  της  υπηρεσίας  αναφερεται  στα  συμβατικα τεύχη  (Τεχνική  περιγραφή  –  μελετη,
προυπολογισμος, συγγραφή υποχρεωσεων) της αρ. 05/2015 σχετικής μελετης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Μυκόνου, Ακτή Καμπάνη, Μύκονος, 84600 ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων,  την ημερομηνία
1η  Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. Ως ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται
η 10:00 π.μ. της ίδιας ημέρας.

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμο  εχει  καθε  φυσικο  ή νομικο  προσωπο,  καθως  και  ενωση
προσωπων που υποβαλλουν κοινή προσφορα, συνεταιρισμος ή κοινοπραξία, που λειτουργεί νομιμα
στην Ελλαδα ή σε αλλο κρατος-μελος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χωρου  (ΕΟΧ)  ή  σε  τρίτες  χωρες,  που  εχουν  υπογραψει  τη  Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβασεων
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρωθηκε με το νομο 2513/1997 ή
σε τρίτες χωρες που εχουν συναψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με
την ΕΕ και που δραστηριοποιείται νομιμα στην Ελλαδα ή στο εξωτερικο, στον τομεα της παροχής
υπηρεσιων σχετικων με το αντικείμενο του παροντος εργου.

Οι Προσφεροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορα, να καταθεσουν Εγγύη-
ση συμμετοχής τους στον διαγωνισμο, της οποίας το ποσο θα πρεπει να καλύπτει το 2% του προϋ -
ϋπολογισμού του εργου χωρίς Φ.Π.Α Η εγγυητική συμμετοχής πρεπει να εχει χρονο ισχύος τουλαχι-
στον ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημερων απο την ημερομηνία διενεργειας του διαγωνισμού.

Αντίγραφο  της  διακήρυξης  και  των  λοιπων  συμβατικων  τευχων  θα  παραδίδονται  στους
ενδιαφερομενους, εφοσον ζητηθούν εγκαιρα, μεσα σε δύο (2) εργασιμες ημερες απο τη λήψη της
σχετικής αίτησης. Για περισσοτερες πληροφορίες οι ενδιαφερομενοι μπορούν να απευθύνονται στα
γραφεία  του  Δήμου,  κατα  τις  εργασιμες  ημερες  και  ωρες,  αρμόδιος  υπάλληλος:  Μιχαήλ
Ασημομύτης – Στάης, τηλ. 22890 23261, fax. 22890 22229, Γιαλος - Ακτή Καμπανη, Μύκονος.

        Μύκονος, 30–07–2015

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ   
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