
 

 

Αναρτητέα στη Διαύγεια 

 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/νση: Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1                                                                            Αθήνα,  29.06.2021 
Τ.Κ.: 115 21, Αθήνα                                                                                                 Αρ. Πρωτ.:         308         
Πληροφορίες: Μαρία Μωραϊτάκη 
Τμήμα Προμηθειών 
Τηλέφωνο: 210 72.82.340 
E-mail: mmor@megaron.gr  

 
 
 
Θέμα: «Αναβολή Αποσφράγισης, Παράταση Χρόνου, ορισμός νέας καταληκτικής Ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών καθώς και ορισμός νέας ημερομηνίας Αποσφράγισης προσφορών του  
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης Σ.Π.05/2021 (συστημικός αριθμός -
133786 για την Παροχή Υπηρεσιών διαμονής Καλλιτεχνών για τις ανάγκες εκδηλώσεων και 
παραστάσεων στον ΟΜΜΑ για δύο έτη» 

 
 

 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) 
 
 
Έχοντας υπόψη:  
 

- Οι διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α’ 18/15.02.2016) «Κύρωση 
σύμβασης τροποποίησης της κυρωθείσας με το άρθρο 10 του Ν.1198/1981 (Α’ 238) συμβάσεως 
ιδρύσεως του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και άλλες διατάξεις», 
- του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
- του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  



 

 

-    της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  
-        την ανάγκη παροχής υπηρεσιών διαμονής καλλιτεχνών σε ξενοδοχεία για τις ανάγκες των 
παραστάσεων και εκδηλώσεων του ΟΜΜΑ για δύο έτη» 
-  την υπ’ αριθμ. 248/31.05.2021 (ΑΔΑ: 6330465ΜΔΘ-Ξ922) Απόφαση του ΔΣ του Ο.Μ.Μ.Α 
για την έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή Υπηρεσιών 
διαμονής Καλλιτεχνών για τις ανάγκες εκδηλώσεων και παραστάσεων στον ΟΜΜΑ για δύο έτη» 
- Την Υπ. αριθ.  ΥΠΠΟΑ212057/24.05.2021  Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης ΑΔΑ: 
(62Α64653Π4-ΡΚ5) 
- Η Διακήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
(21PROC008691707 31.05.2021) 
- Την ανάγκη  ευρύτερης συμμέτοχής  των υποψήφιων οικονομικών φορέων  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Την αναβολή της από 30.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μμ καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής  των  προσφορών και την μετάθεση αυτής στις  15.07.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα  
16.00 μμ. 

2. Την αναβολή της από 06.07.2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 πμ αποσφράγισης  των  
προσφορών και την μετάθεση αυτής στις   21.07.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα  10.00 πμ. 
 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr   όπου θα είναι διαθέσιμη ως 
επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό – 133786 όπως επίσης στη 
πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, στη πλατφόρμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ  και τέλος να καταχωρηθεί στην 
ιστοσελίδα www.megaron.gr  του O.M.M.A.  

 
4. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση. 

 
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. Σ.Π. 5/2021 Διακήρυξης 

(ΑΔΑΜ: 21PROC008691707) και Προκήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008691727)   
 

Αθήνα,  29.06.2021 

 

Ευθαλία Δ. Καπιτσίνα  

Γενική Διευθύντρια   

του Ο.Μ.Μ.Α 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.megaron.gr/
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