
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ     
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ                     
Νεάπολη  10/06/2008 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 3288 
 

 ΕΡΓΟ : «Οδοποιία ∆.∆. Ελαιοφύτου 
έτους 2008» 
       

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Νεάπολης προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «Οδοποιία ∆.∆. Ελαιοφύτου έτους 2008», µε το σύστηµα του επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του τιµολογίου της Μελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
4 παρ. 4β του Ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του Π.∆. 609/85 και όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του 
Π.∆. 218/99 και το Ν. 2940/01, δηµοπρατούµενου ποσού  87.519,31 € και συνολικού προϋπολογισµού µε 
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 105.500,00 €. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την 01/07/2008 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Νεάπολης, που βρίσκεται στην έδρα του ∆ήµου Νεάπολης του  Ν.  
Αιτωλ/νίας  ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 
Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν 
διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία (και ώρα 10.00 
π.µ.), που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή. 
 
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του ∆ήµου Νεάπολης µε υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2007 
42.800 €. 

 
Στη ∆ηµοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:  

• Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. Α1 τάξης και άνω για έργα Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.  

 

Για τον διαγωνισµό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.∆. 609/85, του 
Π.∆. 410/95, του Π.∆. 171/87, κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα 
καθώς και του Ν. 3263/2004, 3481/2006 και 3463/2006. 

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται στο ποσό των 1.750 €. 
 
Στην περίπτωση που το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004.  

 
Συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου  6 µήνες. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέλθουν στην έδρα του ∆ήµου Νεάπολης στο ∆ηµαρχείο, Παλαιά 
Εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων θέση Νέο Μπαµπαλιό Νεάπολης ή στην Τ.Υ.∆.Κ. ∆/νσης Αυτ/σης 
και Αποκ/σης Ν. Αιτωλ/νίας, Κύπρου κ΄ Λεβίδου, Μεσολόγγι (26310-55433, FAX 26310-55425), τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της µελέτης. 

Τα τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.∆.Κ. Αιτωλ/νίας (τηλ.: 26310-55433), µέχρι και την 
προηγούµενη Πέµπτη (και αν αυτή είναι αργία η προηγούµενη εργάσιµη) πριν από την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας  (της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού µη συµπεριλαµβανοµένης) 
καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιµο . 

 

Ο ∆ήµαρχος Νεάπολης 
 
 
 

                       ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 


