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Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΑΚΝ / 

ΑΚ) <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>> προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 

βάσει τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης δηλ: λειτουργίας, επίβλεψης 

και συντήρησης των  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>> 

στην έδρα αυτής, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, στο Ελληνικό και στις 

εγκαταστάσεις του πρώην Εθνικού Κλειστού Γυμναστηρίου Πειραιά Π. ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ (άρθρ. 

57 ν. 4002/2011), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα οκτώ  (8) μηνών από την υπογραφή 

της Σύμβασης. 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. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά έως την 25/10/2021, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 23.59. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 

27/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00πμ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

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 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία 

δαπάνης για τις υπηρεσίες, χωρίς το Φ.Π.Α., ισχύος οκτώ (8) μηνών. 

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. 

Υπό ανάθεση Παροχή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης    

Η Προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 106.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ( αξία 85.806,45€ + 

Φ.Π.Α 24% 20.593,55€). 

CPV στο ΚΗΜΔΣ50000000-5 Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης   

Στοιχεία <<ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>>: 

ΔΝΣΗ: Έναντι Πρ. Δυτ. Αερολιμένα Ελληνικού (ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ) 

ΤΗΛ/FAX: 2168002601 / 2109812184 

Email: eakn@eakn-agioskosmas.gov.gr 
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