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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) που είναι ΝΠΔΔ και εδρεύει
στην Αθήνα Χαλκοκονδύλη 5  Τ.Κ. 106-77, ΤΗΛ. 210-3802241 FAX :210-3825393

Έχοντας υπόψη : 

α. Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού»
β. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και  Ρυθμίσεις Συναφών

Θεμάτων».
γ. Το Π.Δ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της

Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  "περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

δ. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)».

      ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την  επανάληψη  του  Δημόσιου  ανοικτού   Μειοδοτικού  Διαγωνισμού,  που  είχε
πραγματοποιηθεί  στις  17-12-2013,  με  ενσφράγιστες  προσφορές,  για  την  ανάδειξη
μειοδότη, ο οποίος θα αναλάβει την έκδοση της εφημερίδας της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), η οποία εκδίδεται με τον τίτλο «ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ».

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 3ετής αρχομένης από τον Φεβρουάριο
2014 έως και Ιανουάριο 2017 με δυνατότητα παράτασης μέχρι και ένα έτος.

Το ετήσιο κόστος του αντικειμένου του διαγωνισμού προϋπολογίζεται σε 24.000€
(δεν  συμπεριλαμβάνεται  ΦΠΑ)  και  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της  ΕΑΑΑ για  τα
οικονομικά έτη 2014, 2015, 2016,  2017 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο  κωδικό ΚΑΕ
1719.

Ο  Διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις  28  Ιαν  2014, ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  από
10:00πμ  έως  11:00πμ, με  την  αποσφράγιση  των  προσφορών,  από  την  επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού, σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση.

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στην ΕΑΑΑ μέχρι την  27 Ιανουαρίου
2014 ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 14.00μμ, είτε με απευθείας κατάθεσή τους στην
διεύθυνση  της  ΕΑΑΑ,  είτε  ταχυδρομικώς  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  θα



περιέχονται  στην ΕΑΑΑ στην ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Η ημερομηνία αυτή είναι
καταληκτική και  ενδεχόμενη αποστολή προσφορών μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα
γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα
περιέχει δύο (2) ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους με τις επιμέρους προσφορές και
θα αναγράφονται σ’ αυτόν οι παρακάτω ενδείξεις : 

      _________________________________________________________________

Από: (Επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζομένου)

Προς: ΕΑΑΑ 

Χαλκοκονδύλη 5, 10677 Αθήνα

Προσφορά για τον Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό και την ανάδειξη Μειοδότη για
την   «Δημοσιογραφική  Επιμέλεια  και  Εκτύπωση  της  Εφημερίδας  «ΗΧΩ  των
ΑΙΘΕΡΩΝ» (Η.τ.Α.) της ΕΑΑΑ»

Ημερομηνία Διαγωνισμού:   28 Ιανουαρίου 2014

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

       _________________________________________________________________

Ο  ενιαίος  σφραγισμένος  φάκελος  περιέχει  δύο  (2)  επί  μέρους,  ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

Α.  «Φάκελο  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής»,  ο  οποίος  περιέχει  τα
νομιμοποιητικά  στοιχεία,  την  εγγύηση  συμμετοχής  και  άλλα  απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζονται από την διακήρυξη. 
Β.  «Φάκελο  Οικονομικής  Προσφοράς»,  ο  οποίος  περιέχει  ΜΟΝΟ  τα
στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Μειοδότη σύμφωνα με
το επισυναπτόμενο στην διακήρυξη υπόδειγμα 1

Οι  επιμέρους σφραγισμένοι  φάκελοι  αναγράφουν  την  επωνυμία και  διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου
Μειοδότη, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.

Η κατάθεση του δείγματος χάρτου, όπως παράγραφος 10 των Γενικών Όρων της
διακήρυξης, δύναται να πραγματοποιηθεί με αποστολή του υπό την προϋπόθεση ότι θα
περιέλθει  στην ΕΑΑΑ μέχρι  27 Ιανουαρίου 2014 και  ώρα 14.00μμ,  το  δε  αποδεικτικό
αποστολής περιέχεται απαραίτητα στον «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής».

Στο  διαγωνισμό γίνονται   δεκτά  Φυσικά  ή  Νομικά  πρόσωπα  που  ασκούν
αποδεδειγμένα  δραστηριότητες  που  καλύπτουν  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  και
κατοικούν ή έχουν την επαγγελματική τους έδρα στην Ελλάδα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή
σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.



Για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού απαιτείται εγγυητική επιστολή
συμμετοχής  αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, σε ποσοστό  5% επί
του τριετήσιου ποσού της προσφοράς με Φ.Π.Α.

Οι προσφορές πρέπει να αφορούν ολόκληρο το έργο, όπως προβλέπεται στην
διακήρυξη, ισχύουν δε και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τριάντα
(30) ημέρες από την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται δεκτές.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού θα βαρύνουν
τον τελευταίο Μειοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείμενο της
Διακήρυξης  με  τα  Παραρτήματα  αυτής  (Α΄  –  Β΄)  και  τα  Υποδείγματα  Εντύπων
(οικονομικής  προσφοράς  και  εγγυητικών επιστολών),  από  την  Γραμματεία  της  ΕΑΑΑ
κατά τις  ώρες 09:30πμ με 14:00μμ.  Η αναλυτική  Διακήρυξη δημοσιεύεται  επίσης στο
διαδίκτυο στη  διεύθυνση http://www.eaaa.gr,  ενώ η  Προκήρυξη του  διαγωνισμού έχει
αναρτηθεί και στους Πίνακες Ανακοινώσεων της ΕΑΑΑ.

Για  περισσότερες  πληροφορίες,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να
απευθύνονται,  στα  τηλέφωνα,  6974853499  (Απτχος  ε.α.  Κων/νος  Ιατρίδης,
Πρόεδρος ΕΑΑΑ) και 6983505089 (Σγός Κωνσταντινίδης Αθανάσιος, Προϊστάμενος
Λογιστηρίου ΕΑΑΑ).

Αθήνα,  09  Ιαν  2014
     Για την ΕΑΑΑ

           Ο ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

              Κρανιάς Ιωάννης                                               Ιατρίδης Κωνσταντίνος
               Ασμχος (Ρ)  ε.α.                                       Απτχος (Ι) ε.α.
                                                                                        Επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ


