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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ υπ’αριθμ. Δ.03/16 
 

1. Το Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου (Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ) 
προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς τη δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού , με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη 
παρόχου  υπηρεσιών σίτισης (catering) 600 ατόμων και χρονικού 
διαστήματος εξήντα (60) ημερών κατ’ εκτίμηση, στη Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας 
Προσφύγων και Μεταναστών στο πρώην στρατοπέδο «Πετροπουλάκη» 
Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης. 

 
2. Ως κριτήριο κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης ορίζεται η 

χαμηλότερη τιμή, ως το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της ημερήσιας 
προϋπολογισθείσας αξίας σίτισης κατ’ άτομο, ήτοι του ποσού των 5,87€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων) ή του ποσού των 4,73€ 
(συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ). 

 
3. Η προϋπολογισθείσα αξία της παροχής υπηρεσιών θέματος 

ανέρχεται στο ποσό των 211.320€, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό 
170.419,35€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 

 
4. Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ 60/07 και στο άρθρο 96 του Ν.4368/16, 
καθώς και τα Παραρτήματα της Δ.03/16. 

 
5. Ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης ορίζεται η 

26-7-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και τόπος το Α.ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ-
Άκτιο. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο 
προσφοράς τους το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της 
διαπραγμάτευσης (με απόδειξη), δηλαδή μέχρι την 25-7-16, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 14:00μ.μ., αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό τους, στην Κεντρική Γραμματεία  της Μονάδας μας Α/ΑΠ 
ΑΚΤΙΟΥ-άκτιο.ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή 
courier, στην ως άνω διεύθυνση. Εναλλακτικά, ο φάκελος προσφοράς 
μπορεί να παραδίδεται ιδιοχείρως την ημερομηνία και ώρα διενέργειας 
της διαπραγμάτευσης στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (ήτοι την 
Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης) από εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα. Στην περίπτωση 
της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το 



χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα 
αποσταλούν. 

 
7. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται ως 

ακολούθως :  
 
  α. Σε έντυπη μορφή από την Μονάδα μας, στη 

διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι 
Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 – 14:00). 

 
  β. Σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την 

επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr). 
 

8. Για λοιπές γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας μας, αρμόδιοι χειριστές: 
Σγος (Ο) Κοτσαμαρίκογλου Αναστασία και Υπσγος (Ο) Βασιλείου Μιχαήλ. 
τηλεφ. 26820 45040.- 45041. 

 
 

                                                                                     
                                                                                       Σμχος (Ι) Νικ. Τσούτσουρας 
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                 Διοικητής Α/Απ Ακτίου 
         …………………………. 

 
 
 

 


