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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 “Ανάπτυξη  γεωχωρικής  εφαρμογής  πληθοπορισμού  και  ανοιχτών  δεδομένων   στο
πλαίσιο εκπόνησης του Σ.Β.Α.Κ Δήμου Σίφνου ”.

Ο  Δήμος  μας  ενδιαφέρεται  να  αναθέσει  την   “Ανάπτυξη  γεωχωρικής  εφαρμογής
πληθοπορισμού και ανοιχτών δεδομένων  στο πλαίσιο εκπόνησης του Σ.Β.Α.Κ Δήμου
Σίφνου ”  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για  την  κάλυψη  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  έχει  εκδοθεί  το  πρωτογενές  αίτημα
17REQ001970700   από τον  Προϊστάμενο  της  Τεχνικής  υπηρεσίας  καθώς  και  έχει
εγκριθεί η διάθεση πίστωσης με τη απόφαση 47/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Σίφνου (ΑΔΑ: ΨΞΦΧΩ1Τ-ΦΤΝ) στον ΚΑ 30.7425.0008 (Ανάπτυξη γεωχωρικής
εφαρμογής  πληθοπορισμού  και  ανοιχτών  δεδομένων   στο  πλαίσιο  εκπόνησης  του
Σ.Β.Α.Κ Δήμου Σίφνου).

 Αφού  λάβετε  υπόψιν  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  να  καταθέσετε  οικονομική
προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμο Σίφνου μέχρι την Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017
και ώρα 11:00.

Με  την  παρούσα  προβλέπεται  η  ανάθεση  Σύμβασης για  την Ανάπτυξη  γεωχωρικής
εφαρμογής  πληθοπορισμού  (crowdsourcing)  και  ανοικτών  δεδομένων  για  την
διοργάνωση  της  διαδικασίας  δημόσιας  διαβούλευσης  και  την  εφαρμογή  πρακτικών
συμμετοχικού  σχεδιασμού  στο  πλαίσιο  εκπόνησης  του  Σχεδίου  Βιώσιμης  Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Σίφνου. 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος έχει λάβει σχετική επιδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την
εκπόνησή  του  ΣΒΑΚ και  πρόκειται  να  εκπονήσει  μεγάλο  μέρος  του  Σχεδίου  με  το
προσωπικό του. 
Ωστόσο δεν διαθέτει  την εξειδικευμένη επιστημονική και  τεχνολογική επάρκεια  που
απαιτείται για την ανάπτυξη και λειτουργία της συγκεκριμένης γεωχωρικής εφαρμογής
πληθοπορισμού  στο  πλαίσιο  μιας  δημόσιας  διαδικασίας  διαβούλευσης  με  πρακτικές
συμμετοχικού σχεδιασμού που απαιτείται  για  την εκπόνηση του ΣΒΑΚ και  δεν  έχει
εφαρμοστεί ξανά από τον Δήμο μας. 

Ρόλος Αναδόχου
Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να αναπτύξει μια γεωχωρική
εφαρμογή πληθοπορισμού (crowdsourcing) ή να προσαρμόσει στις ανάγκες εκπόνησης
του ΣΒΑΚ κάποια  υφιστάμενη,  για  την οποία  θα πρέπει  να  διαθέτει  τα απαραίτητα
δικαιώματα χρήσης και θα μπορεί να τα εκχωρήσει στον Δήμο εάν χρειαστεί κατά την
διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ και μέχρι την ολοκλήρωσή του.  
Η εφαρμογή αυτή θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο για την πραγματοποίηση όλων των
αναγκαίων διαδικασιών διαβούλευσης και συμμετοχής των φορέων και των πολιτών



στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ, όπως προβλέπεται στις οδηγίες της ΕΕ.
Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να επιτρέπει στον Δήμο:

- Να δημοσιοποιεί  ενημερωτικό  και  εκπαιδευτικό υλικό  σχετικά με την βιώσιμη
κινητικότητα 

- Να ενημερώνει τους φορείς και τους πολίτες σχετικά με τους στόχους εκπόνησης
του ΣΒΑΚ και την διαδικασία σχεδιασμού που θα ακολουθηθεί από τον Δήμο

- Να συλλέγει δεδομένα, προβλήματα και προτάσεις από όσους φορείς και πολίτες
επιθυμούν  να  συμμετέχουν  στις  διαδικασίες  διαβούλευσης  σχετικά  με  την
υφιστάμενη λειτουργία της πόλης

- Να δημοσιοποιεί  τα  έγγραφα και  το  οπτικό  υλικό  του ΣΒΑΚ,  προκειμένου οι
πολίτες να ενημερώνονται και να σχολιάζουν τα προτεινόμενα μέτρα και έργα 

Στόχος είναι, τόσο η εφαρμογή πληθοπορισμού και διαβούλευσης, όσο και τα πρόσθετα
διαδικτυακά εργαλεία που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ο Δήμος για τις ανάγκες του
ΣΒΑΚ (ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα
ενημέρωσης,  διαβούλευσης  και  συμμετοχής  φορέων και  πολιτών,  υπό  την  ευθύνη,
διαχείριση και συντονισμό του Δήμου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρούσας σε
δύο στάδια ως ακολούθως:
1ο Στάδιο. Αντικείμενο της εργασίας του Αναδόχου είναι:

- να μελετήσει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπόνηση των ΣΒΑΚ
και να προσδιορίσει τις διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού και διαβούλευσης
που απαιτούνται σύμφωνα με αυτές 

- να περιγράψει  τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή που θα αναπτύξει  ή  θα
χρησιμοποιήσει/προσαρμόσει  θα  συμβάλλει  στην  άρτια  εκτέλεση  των
διαδικασιών αυτών

Παραδοτέα – Προαπαιτούμενα για εξόφληση: Έκθεση Αναφοράς 
Χρόνος Εκπόνησης: 30 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης
Ενδεικτική Αμοιβή: 1.200,00€ (με ΦΠΑ)
2ο Στάδιο. Αντικείμενο της εργασίας του Αναδόχου είναι:

- να  θέσει  σε  δημόσια  λειτουργία  την  εφαρμογή  που  θα  έχει  περιγράψει  στο
Στάδιο 1 και για την οποία θα έχει λάβει ήδη έγκριση από τον Δήμο

- να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεί
αναρτήσεις  ψηφιακού  υλικού  και  θα  συλλέγει  τα  ψηφιακά  δεδομένα  που
προκύπτουν από τις απαντήσεις των φορέων και των πολιτών

Παραδοτέα  –  Προαπαιτούμενα  για  εξόφληση:  Εκτέλεση  ανωτέρω  ενεργειών  και
παράδοση της εφαρμογής στον Δήμο, μαζί με τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης
Χρόνος Εκπόνησης: 60 ημέρες από την έγγραφη εντολή του Δήμου να προχωρήσει στο
2ο στάδιο
Ενδεικτική Αμοιβή: 4.000,00€  (με ΦΠΑ)

Επιλογή Κριτηρίων Ανάθεσης
Η επιλογή του αναδόχου θα πρέπει να γίνει μετά από ελεύθερη διαπραγμάτευση της
Αναθέτουσας Αρχής με υποψήφιους (ατομικά γραφεία ή εταιρίες) που είναι σε θέση να
παρέχουν  την  συγκεκριμένη  υπηρεσία  και  κριτήριο  επιλογής  αποτελεί  ο  βαθμός
κατοχής  των  ακόλουθων  προσόντων,  τα  οποία  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  στην
προσφορά του και να τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα συνημμένα έγγραφα:

• Η  εμπειρία  του  υποψηφίου  στην  παραγωγή  και  λειτουργία  αντίστοιχων
διαδικτυακών  γεωχωρικών  εφαρμογών  πληθοπορισμού  και  πύλης  ανοικτών
δεδομένων συμμετοχής και διαβούλευσης, η οποία αποδεικνύεται με παραπομπή
σε ενεργούς συνδέσμους στο διαδίκτυο, στους οποίους θα πρέπει να αναφέρεται
ο υποψήφιος ως υπεύθυνος για την ανάπτυξη της εν λόγω εφαρμογής.



Εναλλακτικά,  μπορεί  να  προσκομισθεί  η  άδεια  χρήσης  υφιστάμενης  αντίστοιχης
εφαρμογής για το συγκεκριμένο έργο ή για την διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ της
νήσου  Σίφνου,  η  οποία  εκτιμάται  κατ’  ελάχιστον  μέχρι  τις  30/08/2018.  Για  την
εφαρμογή  αυτή  θα  πρέπει  να  υπάρχει  παραπομπή  σε  ενεργούς  συνδέσμους  στο
διαδίκτυο,  μέσα  από  τους  οποίους  θα  τεκμηριώνεται  η  χρήση  της  συγκεκριμένης
εφαρμογής για συναφείς σκοπούς 

• Αποδεδειγμένη  εμπειρία σε  έργο  δημοσίου  συμφέροντος  ή  ευρωπαϊκό
πρόγραμμα,  στο  οποίο  πραγματοποιήθηκαν  διαδικασίες,  εκστρατείες  ή
εργαστήρια  διαβούλευσης,  συμμετοχικού  σχεδιασμού,  ενημέρωσης  και
ευαισθητοποίησης πολιτών 

• Αποδεδειγμένη  εμπειρία σε  διαδικασίες,  εργαστήρια  ή  σεμινάρια
εκπαίδευση/κατάρτισης υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

• Γνώση των ιδιαιτεροτήτων της ευρύτερης περιοχής του Έργου και της τοπικής
κοινωνίας μέσα από προηγούμενη σύμβαση του Αναδόχου κατά την διάρκεια
των  τελευταίων  5  ετών  με  Δήμο  ή  άλλο  δημόσιο  Φορέα  της  Περιφερειακής
Ενότητας Κυκλάδων. 

Το σύνολο των παραπάνω υλικών θα παραδοθεί με ευθύνη του αναδόχου στον Δήμο
Σίφνου.

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ανέρχεται στο
ποσό των 5.200,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7425.0007 .
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Ο Δήμαρχος Σίφνου

Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης


