
 

 

 

 

 

Τίτλος Διακήρυξης Υλοποίηση Δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Οροπεδίου 

Λασιθίου 

Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου 

Συνολική Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης € 191.360,96 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

Αριθμός Διαβούλευσης 22DIAB000025635 

Διάρκεια Διαβούλευσης 27/12/2022 -11/01/2023 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΣΗΜΕΙΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

1 2.2.6 Τεχνική και 

επαγγελματική 

ικανότητα 

Η απαίτηση για δώδεκα (12) 

έργα είναι απολύτως 

περιοριστική και υπέρμετρα 

υψηλή με τις απαιτήσεις του 

έργου και το μέγεθος του Δήμου. 

Προτείνεται η απαίτηση να 

μειωθεί στα έξι (6) έργα. 

 

 

 

Δεν 

ενσωματώνεται  

Η απαίτηση για την πρόσφατη υλοποίηση εντός 3ετίας διπλάσιου αριθμού 

σχετικών έργων σε Δήμους, σε σχέση με αυτά που ζητούνται από τη διακήρυξη 

θεωρείται λογική, για τη διασφάλιση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

των υποψηφίων αναδόχων. Επιπλέον, η διασφάλιση αυτή είναι απαραίτητη για 

την απόδειξη επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων για την ολοκλήρωση των 

έξι (6) δράσεων / συστημάτων εντός εξαμήνου, όπως απαιτεί το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Η αντίστοιχη λογική ακολουθείται και 

για την απαίτηση τα έργα να είναι συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου 

με το 200% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή το 

διπλάσιο του εκτιμώμενου προϋπολογισμού της σύμβασης. 

Επιπλέον η διακήρυξη δίνει το δικαίωμα συμμέτοχης σε ενώσεις οικονομικών 

φορέων καθώς και τη δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων για 

την κάλυψη των κριτηρίων 2.2.5 & 2.2.6, συνεπώς δεν τίθεται θέμα περιορισμού 

συμμετοχής. 

Κωνσταντίνος Γλάρος 

cglaros@comitech.gr  

Στην ιδια παράγραφο η απαίτηση 

για τέσσερις (4) επιχειρησιακού 

αναλυτές είναι υπερβολική και 

δεν συνάδει με το φυσικό 

Δεν 

ενσωματώνεται  

Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό και ειδικότερα τους επιχειρησιακούς αναλυτές, 

σημειώνονται αναλυτικά οι απαιτήσεις: 

● Έναν (1) επιχειρησιακό αναλυτή και Ειδικό διαχειριστικής 

υποστήριξης, Πτυχιούχο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών, με 
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αντικείμενο του έργου. Δεν 

υπάρχει καμία τεκμηρίωση και 

συνάφεια με τα παραδοτέα και το 

αντικείμενο του έργου  

 

επαγγελματική εμπειρία επτά (7) ετών στην ανάλυση επιχειρησιακών 

διαδικασιών και εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη στην διαχειριστική 

υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων - καθώς το υπό διαβούλευση έργο 

είναι συγχρηματοδοτούμενο και ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί 

να χειρίζεται την διαχείριση αντίστοιχων έργων. 

 

● Δύο (2) Επιχειρησιακούς Αναλυτές, Πτυχιούχους ΠΕ ή ΤΕ 

Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης ή συναφούς αντικειμένου, με 

συνολική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών και συμμετοχή σε 

τουλάχιστον πέντε (5) έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ή/και 

ψηφιακών εφαρμογών - για την υποστήριξη στην ανάπτυξη, παραμετροποίηση, 

πιλοτική και παραγωγική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. Θα 

πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να διασφαλίσει οτι οι εφαρμογές που θα 

παραδοθούν δεν θα είναι κενές περιεχομένου και λειτουργιών, αλλά θα 

μεριμνήσει για την παραγωγική λειτουργία τους και την μέγιστη αξιοποίηση από 

δημότες, κατοίκους και επισκέπτες. Ειδικότερα όσον αφορά την δημιουργία του 

έξυπνου οδηγού πόλης με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων, τη διαχείριση 

χρηματοοικονομικών δράσεων (ηλεκτρονικό εισιτήριο), την υποστήριξη 

δράσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό, τεχνικά προγράμματα και οργάνωση 

διοίκησης και επιχειρησιακή ικανότητα του Δήμου κρίνεται απαραίτητη η 

στελέχωση της ομάδας έργου με αναλυτές με υπόβαθρο γνώσεων οικονομίας 

και διοίκησης για την ανάλυση απαιτήσεων και την ομαλή υλοποίηση των εν 

λόγω δράσεων. 

 

● Έναν (1) Επιχειρησιακό Αναλυτή και Ειδικό Δράσεων Καινοτομίας, 

Πτυχιούχο ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης ή 

συναφούς αντικειμένου, με συνολική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) ετών και συμμετοχή σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα διοργάνωσης 

διαγωνισμών καινοτομίας ή/και επιχειρηματικών επιταγχυντών - για την 

υποστήριξη της εκπαίδευσης και την υλοποίηση τοπικών δράσεων - 

εργαστηρίων καινοτομίας για τους χρήστες (φυσικά πρόσωπα και 

επιχειρήσεις), με στόχο τη μεγιστοποίηση αξιοποίησης και χρήσης των 

εφαρμογών (βλ. σχ. απαιτήσεις εκπαίδευσης στο χρονοδιάγραμμα και φάσεις 

υλοποίησης - εκπαίδευση) 

Στην ίδια παράγραφο η απαίτηση 

για έναν (1) Επιχειρησιακό 

Αναλυτή και Ειδικό Δράσεων 

Καινοτομίας, Πτυχιούχο ΠΕ ή ΤΕ 

Οικονομικών, Πολιτικών 

Επιστημών, Διοίκησης ή 

συναφούς αντικειμένου, με 

Δεν 

ενσωματώνεται  

Θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να διασφαλίσει οτι οι εφαρμογές που θα 

παραδοθούν δεν θα είναι κενές περιεχομένου και λειτουργιών, αλλά θα 

μεριμνήσει για την παραγωγική λειτουργία τους και την μέγιστη αξιοποίηση από 

δημότες, κατοίκους και επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό ζητείται στην ομάδα 

έργου Ένας (1) Επιχειρησιακός Αναλυτής και Ειδικός Δράσεων Καινοτομίας, 

Πτυχιούχο ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης ή 

συναφούς αντικειμένου, με συνολική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 

 



συνολική επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων 

(4) ετών και συμμετοχή σε 

τουλάχιστον πέντε (5) έργα 

διοργάνωσης διαγωνισμών 

καινοτομίας ή/και 

επιχειρηματικών επιταγχυντών, 

είναι απολύτως περιοριστική. Η 

εμπειρία σε διοργάνωσης 

διαγωνισμών καινοτομίας ή/και 

επιχειρηματικών επιταγχυντών 

δεν έχει σχέση ούτε με το Market 

place, ούτε είναι αρμοδιότητα 

ενός Δήμου, ούτε έχει σχέση με 

το υπό προκήρυξη έργο. 

Προτείνεται η διαγραφή του ώστε 

να μην είναι περιοριστική η 

απαίτηση και στα όρια της 

φωτογραφικής. 

τεσσάρων (4) ετών και συμμετοχή σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα διοργάνωσης 

διαγωνισμών καινοτομίας ή/και επιχειρηματικών επιταγχυντών, - για την 

υποστήριξη της εκπαίδευσης και την υλοποίηση τοπικών δράσεων - 

εργαστηρίων καινοτομίας για τους χρήστες (φυσικά πρόσωπα και 

επιχειρήσεις), με στόχο τη μεγιστοποίηση αξιοποίησης και χρήσης των 

εφαρμογών (βλ. σχ. απαιτήσεις εκπαίδευσης στο χρονοδιάγραμμα και φάσεις 

υλοποίησης - εκπαίδευση). 

 

 

Συνεπώς τόσο ο αριθμός όσο και οι ειδικότητες- εξειδικευμένη εμπειρία  που 

απαιτούνται στην διακήρυξη είναι κρίνονται απαραίτητα  καθώς το χρονικό 

διάστημα υλοποίησης του έργου είναι αρκετά σύντομο και απαιτείται 

διασφάλισή της ποιότητας των παραδοτέων με ανάλογη ομάδα έργου τόσο σε 

αριθμό όσο και σε ειδικές απαιτήσεις . 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, 

σημείο 3. 

Ρευματοδότηση 

και 

τηλεπικοινωνιακές 

συνδέσεις 

Παρακαλούμε όπως 

προσδιοριστεί ποιος είναι ο 

εξοπλισμός που θα 

ρευματοδοτηθεί στο έργο καθώς 

δεν προβλέπεται κάποια σχετική 

προμήθεια (Εκτός από κινητά 

τηλέφωνα) 

Δεν 

ενσωματώνεται  

Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη και την τεχνική μελέτη, ενδεικτικά 

“Εξοπλισμός Ελέγχου Εισιτηρίων” στις Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

 

 

 

 


