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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 15 Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ., στο Κεντρικό
Κατάστηµα του ∆ήµου (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, θα γίνει ανοικτός πρόχειρος δηµόσιος
µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
επί του συνολικού προϋπολογισµού της µελέτης της υπηρεσίας και κριτήριο
ανάθεσης την χαµηλότερη από οικονοµικής απόψεως προσφορά για την εργασία
«Ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού για την ένταξη του ποδηλάτου στη ζωή της
Πόλης του Πειραιά, Ενέργειες Προβολής και ∆ηµοσιότητα του έργου
CycleCities», στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG IVC, προϋπολογισµού 29.735,81 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, µε συγχρηµατοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το
Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Ο ∆ήµος Πειραιά συµµετέχει στο έργο INTERREG IVC-CycleCities, στο
πλαίσιο του οποίου οφείλει να χαράξει µια επικοινωνιακή στρατηγική για την
προβολή της βιώσιµης κινητικότητας µε σκοπό την ένταξη του ποδηλάτου στην πόλη
του Πειραιά, σε συνάρτηση µε την προώθηση και αύξηση της χρήσης της δηµόσιας
συγκοινωνίας καθώς και του περπατήµατος, που είναι σύµµαχοί του στην προοπτική
προς µια βιώσιµη πόλη. Ο στόχος είναι να χρησιµοποιηθεί όλη η τεχνογνωσία και η
εµπειρία που αποκτήθηκε από την εκπόνηση του έργου CycleCities στο σύνολό του
και να χαραχτεί µια επικοινωνιακή στρατηγική προώθησης της βιώσιµης
κινητικότητας και ένταξης του ποδηλάτου στη ζωή της πόλης, που δεν περιορίζεται
µόνο στη δηµιουργία υποδοµής για το ποδήλατο αλλά και στην ανάπτυξη και χρήση
επικοινωνιακών µέσων που δύνανται να βοηθήσουν τους εµπλεκόµενους φορείς αλλά
και το κοινό να ενηµερωθούν για τα οφέλη, τις δυνατότητες και τις προοπτικές του
ποδηλάτου στη ζωή της πόλης. Οι βασικοί άξονες της επικοινωνιακής στρατηγικής
υπέρ του ποδηλάτου πρέπει να περιλαµβάνουν κατευθύνσεις ως προς τον πολιτισµό –
νοοτροπία, που θα πρέπει να αποτελέσουν βασικό αντικείµενο της εκστρατείας
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, για την οποία το πρόγραµµα CycleCities έχει ήδη
προετοιµάσει κατάλληλο υλικό, το οποίο θα πρέπει να συντονιστεί µε όσα
σχεδιαστούν για το ποδήλατο, τη δηµόσια συγκοινωνία και το περπάτηµα, και
κατευθύνσεις ενίσχυσης της συµβολής του ποδηλάτου στην τοπική οικονοµική
ανάπτυξη π.χ. συµπληρωµατικές προτάσεις/δράσεις µε/στην υπηρεσία του
τουρισµού,
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∆ικαίωµα συµµετοχής στον πρόχειρο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιµο, στους τοµείς: πολεοδοµίαςχωροταξίας-περιφερειακής ανάπτυξης ή τοπογραφίας ή πολιτικού µηχανικού ή
κυκλοφοριακού σχεδιασµού / συγκοινωνιολογίας, 5ετή εµπειρία στην Παροχή
Υπηρεσιών συµβουλών ή στην εκπόνηση εργασιών σε θέµατα «∆ιαµόρφωσης
Στρατηγικής
Βιώσιµης
Κινητικότητας»,
«Κυκλοφοριακού
Σχεδιασµού/
Συγκοινωνιολογίας / Σχεδιασµού Ποδηλατοδρόµων», «Πολεοδοµικού και
κυκλοφοριακού σχεδιασµού µε έµφαση στο συνδυασµένο πολεοδοµικό και
κυκλοφοριακό σχεδιασµό και ειδικότερα στο σχεδιασµό υποδοµών ποδηλάτου ή
ποδηλατοδρόµων ή σχετικών έργων πολεοδοµικού ή κυκλοφοριακού σχεδιασµού µε
έµφαση στο σχεδιασµό ποδηλατοδρόµων και την προώθηση της χρήσης του
ποδηλάτου» και πτυχίο Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο ΑΡΙΣΤΟ – Proficiency. Τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους,
βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών, φορολογική ενηµερότητα,
βιογραφικό σηµείωµα σχετικής εµπειρίας και τα απαιτούµενα στο άρθρο 6 Πτυχία.
∆εν απαιτείται η προσκόµιση εγγύησης συµµετοχής. Φάκελοι συµµετοχής
(δικαιολογητικά, προσφορές) θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόµενους στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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 ∆ήµου: www.piraeus.gov.gr (στη διαδροµή: Ο
∆ήµος, ∆ιοίκηση, Οικονοµική Επιτροπή, ∆ιαγωνισµοί).
Με την παρούσα ανακαλείται η προηγούµενη µε αριθµ. πρωτ.
34799/719/20.8.2014 περιληπτική διακήρυξη της ΟΕ. Η περιληπτική διακήρυξη θα
δηµοσιευθεί στον τύπο.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
και µε ειδική εντολή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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