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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      Ανάρτητεο στο site OAKA  
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών     Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να   Μαρούσι, 24 Ιουλίου2020 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας     Αριθμ.Πρωτ.: 387/16732. 
ΤΗΛ : 210-6834569          20PROC007058272 
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   20PROC006941414 
ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για εργασίες Κατασκευής  
Φρεατίου απο σκυρόδεμα  σύμφωνα με την με αρ. 387/16732 εισήγηση του τμήματος Η-Μ 
Εγκαταστάσεων ( ημερομηνία υποβολης εως 04.08.2020) 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για εργασίες 
Κατασκευής  Φρεατίου εκ σκυροδέματος. 
Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής: 
Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου διακλάδωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ  για σύνδεση 
υπάρχοντος βρόχου καθαρών διαστάσεων 160Χ100Χ120cm με κάλυμμα από μπακλαβωτή γαλβανισμένη 
εν θερμώ λαμαρίνα 5mm με τις ανάλογες ενισχύσεις και 2 λαβές ανάρτησης. 
Σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 Οι απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων. 

 Οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, 

με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση 

των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 Οι απαιτούμενες καθαιρέσεις – αποξηλώσεις. 

 Οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. 

 Οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου. 

 Οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 20cm που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεμα 

οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικταοι απαιτούμενες εσωτερικές 

διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 Η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδήρων βαθμίδων και του καλύμματος του 

φρεατίου (από μπακλαβωτή γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα 5mm με τις ανάλογες ενισχύσεις από 

γαλβανισμένη σιδερογωνιά και 2 λαβές ανάρτησης). 

 Η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνα, ειδικά 

τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα). 

 Η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό. 

 Η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού ή 

πεζοδρόμιο). 

Κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου. 

Πληροφορίες για το έργο: κ. Αθ. Κυρούσης 210.6834762 , 6973300202. 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό 
φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 04/08/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει 
στο Τμήμα Προμηθειών την 05/08/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:30. Στις οικονομικές  προσφορές 
πρέπει να αναγράφεται  ο τίτλος του έργου και ο αριθμός εισήγησης 387/16732. 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
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