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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 29 Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στο Κεντρικό Κατάστημα
του Δήμου (Ι. Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του
διαγωνισμού, θα γίνει ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από τεχνικοοικονομικής απόψεως προσφορά για την «εκπόνηση της εργασίας
4.1.1 του Component 4 του έργου CYCLECITIES-INTERREG IVC» στο πλαίσιο του
Διαπεριφερειακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG
IVC», προϋπολογισμού δαπάνης 21.951,22 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
28/80, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ελληνικό Δημόσιο.
Η εργασία περιλαμβάνει: 1) Μεθοδολογία για την εκπόνηση μελέτης για τις
υφιστάμενες υποδομές ποδηλάτου στις αστικές περιοχές της Ευρώπης. Ανάπτυξη
κατευθύνσεων και οδηγιών για την ανίχνευση των υφιστάμενων υποδομών
ποδηλάτου/ποδηλασίας στις αστικές περιοχές της Ευρώπης: Εκπόνηση μεθοδολογίας (έρευνα
γραφείου,
προσδιορισμός
της
μεθοδολογίας,
κατευθύνσεις/οδηγίες),
ανάπτυξη
ερωτηματολογίων (προσδιορισμός των παραμέτρων έρευνας, προσδιορισμός των ερωτήσεων
της έρευνας), προσδιορισμός/Λειτουργία των web εργαλείων (ανάπτυξη της on-line φόρμας
των ερωτηματολογίων), εξέταση / δοκιμή, 2) Συλλογή δεδομένων για τις υφιστάμενες
υποδομές ποδηλάτων/ποδηλασίας στις αστικές περιοχές της Ευρώπης (με χρήση της
μεθοδολογίας που εκπονήθηκε στο παραπάνω παραδοτέο και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν
για την εκπόνηση του report που προβλέπεται ως παρακάτω παραδοτέο, και 3. Report για τις
υφιστάμενες υποδομές ποδηλάτου/ποδηλασίας στις αστικές περιοχές της Ευρώπης: Ανάλυση
των δεδομένων που συλλέχθηκαν για τις υφιστάμενες υποδομές ποδηλάτου/ποδηλασίας στις
αστικές περιοχές της Ευρώπης (Τύποι υποδομών, περιπτώσεις και/ή εναλλακτικές μέσα στις
ίδιες κατηγορίες υποδομών, ποιότητα και λειτουργικότητα υποδομών, αξιολόγηση της
προστιθέμενης αξίας, επιπτώσεις): Επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τη μεθοδολογία,
ανάλυση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας των δεδομένων (ποιοτική και ποσοτική)
Ανάδοχος μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου ή
κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών που προσφέρει αντιστοίχως την
εκτέλεση σχετικών υπηρεσιών με το αντικείμενο της εργασίας.
Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο απαιτείται να πληρούνται
ταυτόχρονα και οι τρεις (3) κάτωθι προϋποθέσεις: 1) πτυχίο αναγνωρισμένου ΑΕΙ ή νόμιμα
αναγνωρισμένο ισότιμο πτυχίο, στους τομείς: τοπογραφίας ή πολεοδομίας-χωροταξίαςπεριφερειακής ανάπτυξης ή κυκλοφοριακού σχεδιασμού / συγκοινωνιολογίας, 2) μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών αναγνωρισμένου ΑΕΙ ή νόμιμα αναγνωρισμένο ισότιμο πτυχίο, στους τομείς:
τοπογραφίας ή πολεοδομίας – χωροταξίας ή πολεοδομίας – χωροταξίας - περιφερειακής
ανάπτυξης, ή κυκλοφοριακού σχεδιασμού / συγκοινωνιολογίας και 3) επαγγελματική

δραστηριότητα με σχετική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε μελέτες, υπηρεσίες και ερευνητικά
προγράμματα στο συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό και ειδικότερα στο
σχεδιασμό υποδομών ποδηλάτου ή ποδηλατοδρόμων ή σχετικών έργων πολεοδομικού και
κυκλοφοριακού σχεδιασμού με έμφαση στο σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων και τη προώθηση της
χρήσης του ποδηλάτου
Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει και τα τρία
(3) ανωτέρω προσόντα τουλάχιστον κάποιο στέλεχός του, ή να αποδεικνύεται ότι διαθέτει
αυτά με «δάνεια εμπειρία» δηλαδή με εξωτερικό του συνεργάτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που αποδεδειγμένα διαθέτει και τα τρία (3) παραπάνω προσόντα και δεσμεύεται για την
συνεργασία του με τον υποψήφιο για την συγκεκριμένη εργασία.
Η εμπειρία αποδεικνύεται από σχετική κατάσταση έργων στα οποία έχει συμμετάσχει ο
υποψήφιος Ανάδοχος ή τα μέλη της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει το έργο.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 439,02 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς το
Φ.Π.Α.), σε γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & Δ. ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας, ή του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων η οποία θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150)
ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Φάκελοι συμμετοχής (δικαιολογητικά, προσφορές) θα κατατεθούν από τους
ενδιαφερόμενους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής (τηλ.: 2132022340-5) και στο
Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων (τηλ. 2104199809). Τα τεύχη του
διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και από την ιστοσελίδα του
Δήμου: www.piraeus.gov.gr (στη διαδρομή: Διοίκηση-Αποφάσεις, Αποφάσεις Οικονομικής
Επιτροπής, Οικονομική Επιτροπή, Διαγωνισμοί).
Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ και στον τύπο. Τα έξοδα
της αρχικής δημοσίευσης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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Κοινοποιείται: (από το Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Διεύθυνση Διοίκησης-Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (με μια
αναλυτική διακήρυξη για ανακοίνωσή της)
Κοινοποιείται (με FAX ή e-mail από το Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής) :
Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραμματέα,
Οικονομική Επιτροπή (Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο/μέλη), Επιτροπή Διαγωνισμού (Μπριτζάκης
Παναγιώτης, Καναβάρης Θεόδωρος, Πούλου Μαρία, Μήλιας Αντώνιος, Κατσή Ελπινίκη,
Αντωνιάδης Λεωνίδας), Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης
Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων, Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, Εμπορικό-Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιά, Εμπορικό-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. / Τεύχος Δ.Δ.Σ

