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Α Π Ο Φ Α  Η   

Ο  

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο   Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τθν υπ’ αρικμ. 1181/02.08.2021 (ΑΔΑ:Ψ0Δ1Ω6Μ-Ο0Ρ) πράξθ Ο.Ε. του Διμου Ακθναίων περί κατάρτιςθσ 

όρων, ζγκριςθσ τεφχουσ διακιρυξθσ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν, και ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν τθσ θλεκτρονικισ ανοικτισ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν ‘’ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ Ε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΣΟΞΙΚΟΕΞΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2022-2023-2024’’, 

εκτιμϊμενθσ αξίασ 2.250.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. 13% και φόρου διαμονισ (2.632,837,50€ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 

13% και φόρου διαμονισ),  

2. τθν υπ’ αρικμ. 204412/05.08.2021 (ΑΔΑ:ΩΝΘΩ6Μ-46Τ) Προκιρυξθ – Απόφαςθ Δθμάρχου, με τθν οποία 

ορίςτθκε θ 17θ Αυγοφςτου 2021 και ϊρα 12:00, ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθσ 

ωσ άνω θλεκτρονικισ ανοικτισ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

3. το  με ΑΔΑΜ:21PROC009042084 2021-08-06 τεφχοσ  Διακιρυξθσ, 

4. το από 13.08.2021 θλεκτρονικά υποβλθκζν αίτθμα ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα περί παράταςθσ 

τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ςτον με  Α/Α 136208 διαγωνιςμό ςτο Ε..Η.ΔΗ., 

5. τθν περ. ςτ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 221 Πργανα διενζργειασ διαδικαςιϊν ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων 

του Ν.4412/2016, ‘’1. Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάθεςησ και εκτζλεςησ δημοςίων ςυμβάςεων, τα 

όργανα που  γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) ζχουν ιδίωσ τισ 

ακόλουθεσ αρμοδιότητεσ: *…+ στ) γνωμοδοτοφν για κάθε άλλο θζμα που ανακφπτει κατά τη διαδικαςία 

ανάθεςησ, *…+’’,  

6. Σο από 16.08.2021/1ο Πρακτικό – Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, περί αποδοχισ του ωσ άνω 

αιτιματοσ παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ςτον με Α/Α 136208 

διαγωνιςμό, 
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7. τθ με εςωτ. αρικμ. αναφοράσ 21-435551-001/16.08.2021 Παραλαβι Γνωςτοποίθςθσ του Συποποιθμζνου 

Εντφπου Διορκωτικισ Προκιρυξθσ που απεςτάλθ ςτθν Τπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε., για τθν 

παράταςθ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν, 

8. Σα άρκρα 63 και 65 παρ. 1 του ν.4412/2016(Α' 147) “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομηθειϊν και 

Υπηρεςιϊν   (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

9. Σο άρκρο 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ87) «Νζα αρχιτεκτονική τησ αυτοδιοίκηςησ και τησ 

Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Ρρόγραμμα Καλλικράτησ», 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι  

 

Α. Σθν παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν τθσ θλεκτρονικισ ανοικτισ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω των ορίων ‘’ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ Ε 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΣΟΞΙΚΟΕΞΑΡΣΗΜΕΝΩΝ 

ΑΣΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2022-2023-2024’’, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ ανά κζςθ κλίνθσ με πρωινό θμερθςίωσ, εκτιμϊμενθσ αξίασ 

2.250.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. 13% και φόρου διαμονισ (2.632,837,50€ ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και φόρου 

διαμονισ), προκειμζνου για τθν ορκι κατάρτιςθ των προςφορϊν εν δυνάμει υποψιφιων οικονομικϊν 

φορζων, κατά δεκαπζντε (15) ημερολογιακζς ημζρες, προςμετροφμενθ από τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ 

αρχικισ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ υποβολισ προςφορϊν. 

 
Ωσ νζα καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 1η επτεμβρίου 2021 και ώρα 

12:00. 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθ νζα 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι, κατόπιν παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, παρατείνεται 

αντίςτοιχα, κατά δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν (παρ. 2.3.6 τθσ 

διακιρυξθσ), κακϊσ και ο χρόνοσ ιςχφοσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ (παρ.2.2.2 τθσ διακιρυξθσ) 

ςτθν ωσ άνω διαδικαςία. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι όροι τθσ με ΑΔΑΜ:21PROC009042084 2021-08-06 Διακιρυξθσ. 

Β. Η παροφςα απόφαςθ να υποβλθκεί προσ ζγκριςθ κατά τθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 58 του Ν.3852/2010. 

Γ. Η κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία εξουςιοδοτείται όπωσ προβεί ςε κάκε τυχόν περαιτζρω ενζργεια επί 

ςκοπϊ υλοποίθςθσ του εν κζματι αντικειμζνου. 

 Η παροφςα απόφαςθ να αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και 

ςτον θλεκτρονικό τόπο του με Α/Α 136208 ςυςτθμικοφ Διαγωνιςμοφ ςτο Εκνικό φςτθμα Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..). 

 

                               Ο   ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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