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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αναθέτουσα Αρχή 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

Ταχ. ∆ιεύθυνση : Τριαντέϊκα Νεάπολης 

Ταχ. Κώδικας : 30100 

Τηλέφωνο : 2641039685 

Fax : 26410-44668 

Περιγραφή - αντικείµενο του έργου  

Το προκηρυσσόµενο τοπικά έργο είναι ενταγµένο στην ευρύτερη δράση «Ανάπτυξη 
Συµπληρωµατικών Ευρυζωνικών Υποδοµών  σε λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές της 
Ελληνικής Επικράτειας», στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 1: «Υπηρεσίες Ευρείας 
Ζώνης σε Φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Εκπαίδευσης» του Μέτρου 4.3: 
«Προηγµένες Τηλεµατικές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ. Αντικείµενο 
της προκήρυξης είναι η προµήθεια, η εγκατάσταση η διασφάλιση ορθής λειτουργίας 
του  δικτύου απαρτιζόµενου από ενεργό εξοπλισµό, εξοπλισµό ασυρµατικών ζεύξεων 
και προαιρετικά χάλκινα και οπτικά καλώδια, διατάξεις διαχείρισης και επίβλεψης 
δικτύου και δικτυακούς κόµβους. 

Ειδικότερα το αντικείµενο του έργου κατηγοριοποιείται σε  

α) προµήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδοµών εξοπλισµού 
ασύρµατης και κατά περίπτωση ενσύρµατης δικτύωσης και πρόσβασης,  

β) προµήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας  υποδοµών ενεργού 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σύνδεσης στο δίκτυο καθώς και  

γ) λειτουργική διασύνδεση του παραπάνω δικτύου πρόσβασης µε το πλησιέστερο 
σηµείο παρουσίας του ∆ηµόσιου ∆ικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και την διάθεση των βασικών 
δικτυακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, όπως αυτές 
καθορίζονται από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 
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Προϋπολογισµός  

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 51.100 €, πλέον του ΦΠΑ, ήτοι, 
σύνολο, σε 60.809 € 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% 
από Εθνικούς Πόρους.  
 

∆ικαίωµα Συµµετοχής  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους - Μέλους 
της ΕΕ, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (E.O.X) όπως και χωρών που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ και του (E.O.X) και 
στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε).  

∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής 
προκήρυξης του έργου από την έδρα του ∆ήµου, όλες τις εργάσιµες µέρες και 
ώρες : 09:00 έως 13:00 
∆/νση:  Νεάπολη Αιτωλ/νίας 30100 
Τηλέφωνα:  2641039685 και 2641 – 3 - 60716 
Υπεύθυνος: Τσούνης Ευάγγελος 

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες ή τους νόµιµους 
εκπροσώπους τους στα γραφεία του ∆ήµου µέχρι την  18/08/2008 ηµέρα 
∆ευτέρα  και ώρα  10:00  π.µ. 
Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του ∆ήµου  
∆/νση:  Νεάπολη Αιτωλ/νίας 30100 
Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς στην παραπάνω 
διεύθυνση. 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Ισχύς των προσφορών 
Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για 
120 ηµέρες από την επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 

Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο 
∆ήµο τηλ. 2641039685, και 2641-3-60716 Υπεύθυνος έργου: Τσούνης Ευάγγελος 
– Φαξ:2641044668                   
 
 
                                                                                  Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
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