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Ημερομηνία 25/5/2020 

 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ - 1871" 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

Προκειμένου ο Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος “Ωδείον Αθηνών-1871” να 

προβεί στην ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας 

«Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το έργο και τα οφέλη 

που προκύπτουν από αυτό» - Υποέργο 3 της πράξης «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» MIS 5003652», προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, βάσει του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 

92.073,17€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι εν συνόλω 114.170,73€   

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, (CPV 79340000-9 και συμπληρωματικό 

- CPV 79952000-2).  

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 

ορίζεται έως την ολοκλήρωση του υποέργου 1 «Αποπεράτωση και 

εκσυγχρονισμός των κτιριακών υποδομών του Ωδείου Αθηνών» της Πράξης 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» MIS 5003652 και όχι λιγότερο 

από δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια 

Αττικής. Η δαπάνη για την εν λόγω  σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2020 του Μουσικού και 

Δραματικού Συλλόγου «Ωδείο Αθηνών -1871».    

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με βάση την Απόφαση 

Ένταξης με αρ. πρωτ. 2365 - 24/07/2019 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 

5003652.Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους 

μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ08510070) 

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν προσφορά, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,  για το σύνολο των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus.gov.gr.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  

Τρίτη 26 Μαϊου 2020, 10:00πμ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020, 12:00μμ 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 

Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, 12:00μμ μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

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


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της υπηρεσίας και είναι εγγεγραμμένοι στo επαγγελματικό 

μητρώο/Επιμελητήριο.  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την  Τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων τα κριτήρια επιλογής 

περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού  

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη : www.promitheus.gov.gr). 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο  ποσό των 1.841,46 ευρώ για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες, χωρίς το Φ.Π.Α., ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων 

(4) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης). 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από τους 

εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, μόνο ηλεκτρονικά στο 

δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Η παρούσα περίληψη αναρτάται σύμφωνα με το Νόμο στο ΚΗΜΔΗΣ, στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και δημοσιεύεται στον Τύπο. 

Το τεύχος της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο δικτυακό τόπο του 

Ωδείου Αθηνών στη διεύθυνση: www.athensconservatoire@gr, καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, καθώς και όλα τα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Για πληροφορίες: κα Δουρουντάκη Σπυριδούλα, τηλέφωνο 2107240673 και 

κα Παπαβασιλοπούλου Μαρία, τηλέφωνο 2107249126 όλες τις εργάσιμες 

μέρες κατά τις ώρες 11:00 πμ με 15:00 μμ και στο email: 

sdourountaki@athensconservatoire.gr  

Διαδικασίες Προσφυγής: Σύμφωνα με το άρθρο 3.4 (Προδικαστικές 

Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία) της Διακήρυξης 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΜΔΣΩΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΧΛΟΣ 


