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ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης 
 
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την 
Επαναχρωματισμός επιφανειών στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ (εισηγ,16453 
ημερομηνία υποβολης εως 16.04.2019) 
 
Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την: 

 Τις εργασίες χρωματισμού εξωτερικών επιφανειών και σβήσιμο συνθημάτων σε διάφορες  
επιφάνειες του Σταδίου σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές προδιαγραφές: 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες χρωματισμού εξωτερικών επιφανειών και σβήσιμο 
συνθημάτων σε διάφορες  επιφάνειες του Σταδίου σε σύνολο 1000 m2 περίπου, που θα υποδειχθούν από 
την Τεχνική Υπηρεσία. 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πλαστικό ακρυλικό χρώµα ειδικό  για χρωματισμούς 
εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας (900 m2 περίπου)  και βερικόχρωµα για χρωµατισµούς σιδηρών 
επιφανειών (100m2 περίπου), άριστης ποιότητας σύµφωνα µε τις Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που 
ισχύουν για τους χρωµατισµούς, θα προσκομίζονται δε στο χώρο της εργασίας  μέσα στην αρχική τους 
συσκευασία. 
Όλες οι επιφάνειες θα ελεγχθούν προσεκτικά για επιδιορθώσεις και όπου χρειασθεί θα γίνουν τα 
απαραίτητα μερεμέτια με χρήση ακρυλικού στόκου, τα ποία στη συνέχεια θα σπατουλαριστούν και θα 
τριφτούν για επίτευξη απολύτως λείας επιφάνειας. 
Μετά το τρίψιμο, οι επιφάνειες των τοίχων θα καθαριστούν από τις σκόνες και θα περαστούν μια στρώση 
ακρυλικό αστάρι νερού με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα, η αραίωση του οποίου θα γίνει 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας. Τέλος όλες οι επιφάνειες θα χρωματιστούν 
με πλαστικό ακρυλικό χρώμα. 
Όπου απαιτείται, θα περαστούν τόσες επιπλέον στρώσεις όσες χρειάζεται, ώστε το αποτέλεσμα των 
τελικών χρωματισμών να είναι ομοιογενές, η δε τελική  απόχρωση των επιφανειών να παραμένει σταθερή 
και όμοια με την υπάρχουσα. 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του 
αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου. 
Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο  θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που 
αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες καθώς 
και όλα τα αναλώσιμα, υλικά και μικροϋλικά επιτόπου που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι 
αν δεν αναφέρονται ρητά. 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο 
Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 16.04.2019. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη ημέρα 
(17.04.2018 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών). 
Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 192/16453. 
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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