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Θέμα: Παράταση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής και Ηλεκτρονικής 

Αποσφράγισης των προσφορών του υπ’ αριθμ. 2/2022 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κτιριακού συγκροτήματος του Ο.Μ.Μ.Α. 

και του περιβάλλοντος χώρου/κήπου» 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

- τις 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», 

- το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

- το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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-        την ανάγκη παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιριακού συγκροτήματος του 

ΟΜΜΑ και του περιβάλλοντος χώρου / κήπου. 

-  την υπ’ αριθμ. 351/20.04.2022 (ΑΔΑ: ΩΣΟΩ465ΜΔΘ-45Π) Απόφαση ΔΣ του 

Ο.Μ.Μ.Α περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «παροχής 

υπηρεσιών φύλαξης του κτιριακού συγκροτήματος του ΟΜΜΑ και του περιβάλλοντος 

χώρου / κήπου». 

-    την Υπ. αριθ. 387/09.05.2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ΑΔΑ: 

(9ΜΗΨ465ΜΔΘ-ΔΝΡ) 

- την υπ΄ αριθμ. 2/2022 Διακήρυξη της  Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: (22PROC010588808). 

-            το αίτημα υποψήφιου αναδόχου για παροχή διευκρινήσεων.           

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών από 23/06/2022 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 σε 29/06/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00. 

 

2. Την μετάθεση της ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης από 27/06/2022 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 12:00 σε 30/06/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. 

 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της υπ΄ αριθμ 2/2022 διακήρυξης όπως 

αυτή έχει δημοσιευθεί.  

 

 

            Ευθαλία Δ. Καπιτσίνα 

Γενική Διευθύντρια ΟΜΜΑ 
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