
 

 

                       ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»   

                                                                       ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 6834060-1,Fax: 210 6834021, E-mail:oakait@otenet.gr 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     Ανάρτητεο στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να   Μαρούσι, 1 Απριλίου 2019 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας     Αριθμ.Πρωτ.:  194/16452. 
ΤΗΛ : 210-6834569             
  

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης 
 
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την 
Απομάκρυνση των δημοσιογραφικών πάγκων του Κλειστού Κολυμβητηρίου (εισηγ,16452 
ημερομηνία υποβολης εως 15.04.2019) 
 
Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την: 

 Αποξήλωση –Μεταφορά και Αποθηκευση των δημοσιογραφικών πάγκων του κλειστού 
Κολυμβητήριου, σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές προδιαγραφές: 
 

1. Αποξήλωση των πάγκων και των βάσεων αυτών από τις κερκίδες με προσοχή ώστε να μην προκληθεί 
βλάβη στα υλικά και στο δάπεδο. 

2. Με ευθύνη και μεταφορικό μέσο του Αναδόχου  θα γίνει φόρτωση, μεταφορά και επιμελής  εναπόθεση  
αυτών  σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

3. Όπου απαιτείται οι κερκίδες θα αποκαθίστανται προκειμένου να είναι λείες, καθαρές και πλήρως 
απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων και στηριγμάτων. 

Επισημαίνεται ότι η αποξήλωση και μεταφορά των παραπάνω υλικών  θα γίνεται με προσοχή για την 
αποφυγή ατυχημάτων, καθώς επίσης και για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα δομικά στοιχεία της 
εγκατάστασης (μάρμαρα, πόρτες κτλ).  
Ο Ανάδοχος ευθύνεται σε περιπτώσεις ζημιών των εγκαταστάσεων λόγω εσφαλμένου εκ μέρους του 
χειρισμού και είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει πλήρως με δική του δαπάνη. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της προσφοράς είναι η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο 
χώρο που θα γίνουν οι εργασίες και η μεταφορά των υλικών, κατόπιν ραντεβού με την Τεχνική Υπηρεσία 
στο τηλέφωνο 2106834773, προκειμένου να δουν και να εκτιμήσουν το αντικείμενο του έργου.  

 

Το κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς  θα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 
περιγραφή των εργασιών (αποξήλωση, μεταφορά και αποθήκευση των υλικών),  με τις 
απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις και τα μεταφορικά μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση 
αυτών. 
Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο 
Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 15.04.2019. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη ημέρα 
(16.04.2018 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών). 
Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 194/16452. 
Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773. 

  

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
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