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Συμπληρωματικές  διευκρινίσεις (αρ. 2) που αφορούν στον  διαγωνισμό :

  «Υπηρεσίες συμβούλου εκπόνησης και παρακολούθησης ολοκληρω-
μένου  προγράμματος  Τουριστικής  προβολής  Δήμου Μυκόνου  2015 -2017».

ΑΡΧΙΚΗ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι  προσφορές μπορούν  να κατατίθενται και ταχυδρομικά μέχρι την 01-
09-2015 ημέρα Τρίτη, στα γραφεία του Δήμου Μυκόνου (Κτίριο Βοϊνόβιτς),
Γιαλός - Ακτή Καμπάνη, Μύκονος και ώρα 10:00 π.μ., που είναι και η
καταληκτική ώρα κατάθεσης. Η παρουσία ενώπιον της Επιτροπής είναι
προαιρετική

Σε απάντηση των εμπροθέσμως υποβληθέντων ερωτημάτων της εταιρείας
PROJECT 4 - ΤΖΙΑΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ σας γνωρίζουμε τα εξής :

 ΕΡΩΤΗΣΗ  1 :

Στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων αναδόχων και τον ελεύθερο
ανταγωνισμό με ίση πρόσβαση στο επαγγελματικό αντικείμενο, και λαμβάνοντας



υπόψη τον χρόνο συγγραφής της τεχνικής έκθεσης της Υπηρεσίας, η απαιτούμενη (σελ.
3 προκήρυξης) τεκμηριωμένη εμπειρία στα θεματικά αντικείμενα:

• Προετοιμασία,  συντονισμό,  διαχείριση ή/και υλοποίηση δράσεων τεχνικού
συμβούλου σε OTA Α’ και Β’ βαθμού

• Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων τουρισμού σε OTA Α’ και Β’ βαθμού

μπορεί να καλυφθεί με έργα που ολοκληρώθηκαν εντός του 2015 και πάντως πριν την
ημερομηνία προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εμπειρία μπορεί  να καλυφθεί και με έργα που έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2015.

 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 :

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα εξής τεύχη δημοπράτησης:

Τεχνική έκθεση - περιγραφή

Προϋπολογισμός της υπηρεσίας

Συγγραφή υποχρεώσεων.

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το σύνολο των εγγράφων είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στο :
“http://www.mykonos.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=17363”

ΝΕΑ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σε απάντηση των εμπροθέσμως υποβληθέντων ε ρ ω τ η μ ά τ ω ν της
εταιρείας HEADWAY ΕΠΕ σας γνωρίζουμε τα εξής :

 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 :

Σχετικά με τα προσόντα των στελεχών της ομάδας έργου, θα θέλαμε να μας
διευκρινίσετε ποια αντικείμενα σπουδών, ορίζονται ως συναφή με το αντικείμενο του
έργου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ



Συναφή θεωρούνται όλα τα αντικείμενα σπουδών θετικής κατεύθυνσης με γνωστικό
αντικείμενο την οικονομική επιστήμη, τη διοίκηση επιχειρήσεων, το marketing, τις
τουριστικές σπουδές. Αυτή η παραπάνω συνθήκη μπορεί να καλυφθεί είτε με πτυχίο
είτε με μεταπτυχιακό τίτλο.

 ΕΡΩΤΗΣΗ 4 :

Σχετικά με τα προσόντα του Υπεύθυνου Έργου, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν οι
σπουδές στο αντικείμενο των Οικονομικών, μπορούν να οριστούν ως συναφές, του
έργου, αντικείμενο σπουδών.

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στα προσόντα του υπευθύνου έργου συναφές αντικειμένου μπορούν να θεωρηθούν όλα
τα αντικείμενα σπουδών θετικής κατεύθυνσης με γνωστικό αντικείμενο την
οικονομική επιστήμη, τη διοίκηση επιχειρήσεων, το markting, τις τουριστικές
σπουδές. Αυτή η παραπάνω συνθήκη μπορεί να καλυφθεί είτε με πτυχίο είτε με
μεταπτυχιακό τίτλο. Ωστόσο, για τον υπεύθυνο έργου είναι απαραίτητη η δεκαετής
εμπειρία καθώς και η ύπαρξη μεταπτυχιακού η διδακτορικού διπλώματος στα
παραπάνω αντικείμενα.

Για τη  Διοικητική Υπηρεσία

                                                                               Μιχ. Ασημομύτης - Στάης


