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∆ιατηρείται µέχρι το έτος 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2014
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 43480/947
Ι. ∆ραγάτση 12, Πειραιάς 18510
Πληροφορίες: Κ. Πετράτου
Τηλ.: 2132022340-5. FAX: 2132022343.
e-mail: oikepitr@pireasnet.gr
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 10 Νοεµβρίου 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 πρόχειρος δηµόσιος µειοδοτικός
διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του
συνολικού προϋπολογισµού της µελέτης της υπηρεσίας και κριτήριο ανάθεσης τη
χαµηλότερη από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την εργασία «Πιλοτική
εφαρµογή και λειτουργία δύο νέων θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο Κέντρο της
πόλης του Πειραιά – Προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή και λειτουργία», στο
πλαίσιο του έργου SMILE και του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας MED, προϋπολογισµού 59.999,14 € 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 SMILE του Προγράµµατος MED, µε
σκοπό τη την εφαρµογή έξυπνων και καινοτόµων λύσεων για βελτίωση των αστικών
εµπορευµατικών µεταφορών των Μεσογειακών Πόλεων. Στο πλαίσιο του έργου
αυτού, οφείλει να υλοποιήσει µια πιλοτική εφαρµογή µε τη χρήση προηγµένων
τεχνολογικών εργαλείων πληροφορικής (advanced ITS systems) για την παροχή
προηγµένων τεχνολογικά λύσεων (ICT solutions) στην υπηρεσία των city logistics
(αστικών εµπορευµατικών µεταφορών) της πόλης του, ώστε να συµβάλει στην
εξοικονόµηση ενέργειας και στη βελτίωση του κυκλοφοριακού.
Ο στόχος είναι να χρησιµοποιηθεί όλη η τεχνογνωσία και η εµπειρία που αποκτήθηκε
από την εκπόνηση του έργου SMILE στο σύνολό του ώστε να χαραχτεί εν συνεχεία
από το ∆ήµο Πειραιά µια στρατηγική που να λαµβάνει υπόψη α) όλα τα δεδοµένα και
τις ανάγκες της Πόλης του Πειραιά β) την εφαρµογή µέτρων και την εξεύρεση
έξυπνων λύσεων για τη βελτίωση των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών στην
πόλη, γ) την αξιολόγηση της χρήσης καινοτόµων τεχνολογικών εργαλείων που να
ανταποκρίνονται και να εξυπηρετούν τις σχετικές ανάγκες του, και δ) την εφαρµογή
ολοκληρωµένων πολιτικών και µέτρων στην πόλη του Πόλη του Πειραιά
προκειµένου για την εξεύρεση λύσεων στον τοµέα των εµπορευµατικών µεταφορών
στην πόλη, πάντα µέσα στο πλαίσιο του έργου SMILE.
Απώτερος στόχος είναι η περιβαλλοντική αναβάθµιση, η µείωση των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και ειδικότερα του διοξειδίου του άνθρακα, η
µείωση του άσκοπου χρόνου κίνησης των οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης στο κέντρο
της πόλης του Πειραιά µέσω της εξεύρεσης και παροχής ευφυών λύσεων, η άρση των
εµποδίων πρόσβασης προκειµένου για την φορτοεκφόρτωση και τον ανεφοδιασµό
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των εµπορικών καταστηµάτων και επιχειρήσεων καθώς και οικονοµικά οφέλη από τη
µείωση του κόστους και του χρόνου κίνησης των οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης στην
πόλη.
Το όλο εγχείρηµα της παρούσας πιλοτικής εφαρµογής αναµένεται να
εξυπηρετήσει πραγµατικές ανάγκες των υφιστάµενων εµπορικών καταστηµάτων και
των επιχειρήσεων καθώς και των εταιρειών µεταφορών που δραστηριοποιούνται στον
Πειραιά
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
έχουν τα εχέγγυα για την καλή εκτέλεση των εργασιών όπως θα προκύπτει από την
εγγραφή τους στο οικείο Επιµελητήριο, καθώς και εργολήπτες ∆ηµοσίων έργων
εγγεγραµµένοι στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ µε τάξη πτυχίου Α1, Α2 και 1η ή
εργολήπτες εγγεγραµµένοι στα Νοµαρχιακά µητρώα για την ανάληψη οικοδοµικών
έργων του προϋπολογισµού της µελέτης.
∆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 Μελετών Τεκµηρίωσης και Προγραµµατισµού (τηλ.
2104199851). 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).
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στον τύπο. Τα έξοδα της αρχικής
δηµοσίευσης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.
Β. ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιείται: (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου)
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης-Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού
Αρχείου (για ανακοίνωση)
2. ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
3. Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (να λάβουν γνώση, µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού)

Κοινοποιείται (µε FAX ή e-mail από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής) :
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης- Τµήµα Μελετών Τεκµηρίωσης και Προγραµµατισµού, Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, Εµπορικό Σύλλογο Πειραιά, Εµπορικό-Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Πειραιά, Εµπορικό-Βιοµηχανικό Επιµελητήριο

