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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     Ανάρτητεο στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να   Μαρούσι, 1 Απριλίου 2019 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας     Αριθμ.Πρωτ.:  190/16458. 
ΤΗΛ : 210-6834569             
  

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης 
 
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την 
Αποκατάσταση  δαπέδου μαρμάρου στο Μπάσκετ (εισηγ,16458 ημερομηνία υποβολης 
εως 15.04.2019) 
 
Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την: 

 Αποκατάσταση ζημιών δαπέδου μαρμάρου στο Μπάσκετ  (χώρος μίσθωσης Βαβέτση) σύμφωνα 
με τις παρακάτω Τεχνικές προδιαγραφές: 
 

Οι εργασίες για την  αποκατάσταση του δαπέδου περιλαμβάνουν το τρίψιμο για πλήρη 
καθαρισμό της επιφάνειας,  στοκάρισμα όπου απαιτείται, λείανση και γυάλισμα/ 
κρυσταλλοποίηση  των υπαρχουσών επιστρώσεων με χρήση ειδικής λειαντικής μηχανής για 
μάρμαρο.  
Η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα πρέπει να είναι  ομοιόμορφη χωρίς να γλιστράει,  με υψηλές 
αντοχές  στην καθημερινή χρήση και το σφουγγάρισμα.  
Στο κατ΄ αποκοπή τίμημα της  προσφοράς θα περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό, καθώς 
και όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη αποκατάσταση του δαπέδου.  
Στην προσφορά θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στάδια και ο τρόπος των εργασιών που θα 
εκτελεστούν, καθώς επίσης τα συγκεκριμένα υλικά αρίστης ποιότητας που θα χρησιμοποιηθούν. 
Ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει με δική του δαπάνη τυχόν  ζημίες  στις 
κατασκευές της εγκατάστασης στο χώρο του έργου, που θα οφείλονται σε υπαιτιότητα ή 
παράλειψη αυτού. 

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

 
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 190/16458. 
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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