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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµος Λευκάδας σε εφαρµογή της αριθ. 162/2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας, προκηρύσσει ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό µε Ανοικτή ∆ιαδικασία µε σκοπό την επιλογή Αναδόχου
για την παροχή της υπηρεσίας:
«Παροχή Υπηρεσιών Ειδικού Συµβούλου Υποστήριξης του ∆ήµου Λευκάδας»
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 64)
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε
την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» και το Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 150) «Κανονισµός
Προµηθειών ∆ηµοσίου (ΚΠ∆)»
Κύριος του Έργου είναι ο ∆ήµος Λευκάδας.
Αντικείµενο του Έργου του Συµβούλου:
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Σύµβουλος οργανώνονται στις ακόλουθες ενότητες:
1) Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών σε θέµατα Οργάνωσης του ∆ήµου Λευκάδας, όπως
ενδεικτικά:
1.1Προσαρµογή του ∆ήµου στο Πρόγραµµα Καλλικράτης.
1.2Έλεγχο, αναθεώρηση, επανεγκατάσταση του Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας του ∆ήµου.
2) Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών σε θέµατα εκσυγχρονισµού των κοινωνικών
υποδοµών του ∆ήµου Λευκάδας, όπως ενδεικτικά:
2.1Οργάνωση, συντονισµός, σχεδιασµός υλοποίησης εξειδικευµένων διαγωνισµών, µελετών και
έργων.
2.2Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου µε ∆ηµόσιους Πόρους,
µεθόδους Σ.∆.Ι.Τ.,
Πρωτοβουλία Jessica, κλπ.
2.3Αξιοποίηση των πόρων των χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων (ΕΣΠΑ κλπ).
2.4Υπηρεσίες υποστήριξης στην οργάνωση, διαχείριση και επικαιροποίηση πολεοδοµικών µελετών.
∆ιάρκεια και Προϋπολογισµός του Έργου:
Η διάρκεια περαίωσης του αντικειµένου του Έργου ορίζεται στα τρία (3) έτη από την υπογραφή της
Σύµβασης.
Ο εγκεκριµένος Προϋπολογισµός για τις υπηρεσίες του Συµβούλου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων
χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (300.430,00 €), µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος
ΦΠΑ.
∆ικαίωµα Συµµετοχής:
Στον ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία
που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, εξειδικευµένα στην παροχή υπηρεσιών µε
αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας ∆ιακήρυξης.

Εγγύηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό:
Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισµού (µη συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α.), ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά
(18.476,45 €).
Παραλαβή Τευχών ∆ηµοπράτησης:
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν τα Τεύχη της ∆ιακήρυξης ∆ιαγωνισµού, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες (από 8:00 έως 14:00) µε σχετική αίτηση τους στο ∆ήµο Λευκάδας, έως την 16/9/2011
-έξι (6) εργάσιµες ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών-.
Τα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού είναι τα εξής:
α. Τεύχος Α’ Αναλυτική Προκήρυξη
β. Τεύχος Β’ Συγγραφή Υποχρεώσεων
γ. Τεύχος Γ’ Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές
δ. Τεύχος ∆’ Τιµολόγιο Μελέτης Υπηρεσίας
ε. Τεύχος Ε’ Προϋπολογισµός Μελέτης Υπηρεσίας
Τόπος – Χρόνος Υποβολής Προσφορών:
Ο ∆ιαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν τις Προσφορές στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Λευκάδας
26/09/2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00.
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