
  Αναρτητέα 

                         

Αθήνα, 03.06.2022 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΑΣΑ 

77/2022 

Έχοντας υπόψη : 

• Το Νόμο 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33/3.3.2011) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και 
ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ως ισχύει. 

• την απόφαση 4663/2022 (ΑΔΑ:ΨΟΛΟ46ΨΧΕ3-Ν11) του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. για την 
έγκριση διενέργειας του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμή, Θέση σε Λειτουργία, Συντήρηση και 
Υποστήριξη Εξοπλισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου της 
επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό προς Πειραιά και της επέκτασης 
Τραμ προς Πειραιά». 

• Τη Διακήρυξη 2/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010321943, α/α ΕΣΗΔΗΣ:158809) που 
αφορά τη διενέργεια του σχετικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

• Την υπ’ αριθμ. 62/2022 (ΑΔΑ:ΩΔΚ646ΨΧΕ3-6ΨΩ, ΑΔΑΜ:22PROC010589206) 
Απόφαση Δ/νουσας Συμβούλου του ΟΑΣΑ για μετάθεση της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΑΣΑ 8998/25.05.2022 και 9479/31.05.2022 αιτήματα 
παράτασης υποβολής προσφορών ενδιαφερομένων. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

• Τη νέα μετάθεση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ 158809) του διεθνούς 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση  Θέση 
σε Λειτουργία, Συντήρηση και Υποστήριξη Εξοπλισμού για το Αυτόματο 
Σύστημα Συλλογής Κομίστρου της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό 
προς Πειραιά και της επέκτασης Τραμ προς Πειραιά» με αρ. Διακ/ξης 
2/2022 ως ακολούθως: 

•   Η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται για τις 
30/06/2022 και ώρα 14:00. 

•   H νέα καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται για τις 
4/07/2022 και ώρα 13:00. 

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΟΑΣΑ  

Αριστέα Α. Αντωνοπούλου 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Γρ. Προέδρου / Γρ. Διευθύνουσας Συμβούλου 

- ΓΕΔΣΕΛ/ΓΔΟΥ/ΝΥ/HR 

- Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής (Από 46/2022) 

Για την ακρίβεια 

Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

Μαρία Τσέλιου 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΨΟΤ46ΨΧΕ3-ΟΒΥ
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