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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     Ανάρτητεο στο site OAKA  
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ 
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας     Αριθμ.Πρωτ.:  313/0374. 
ΤΗΛ : 210-6834569         20PROC007134278 
 
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης 

 
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την  
Προμηθεια και Τοποθέτηση Πουκαρμπονικών φύλλωνς στο κεντρικό Στάδιο του ΟΑΚΑ (εισηγ,0374 
ημερομηνία υποβολης εως 07.09.2020) 
 
Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για 
τη Προμηθεια και Τοποθέτηση διαμορφωμένων φύλλων πάχους 5mm περιμετρικά του γηπέδου 
ποδοσφαίρου τα οποία βρίσκονται σε ύψος από 4m εως 10m. Διαστάσεων 90Χ184cm. 
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση περίπου 120 τεμαχίων διαμορφωμένων  

πολυκαρμπονικών φύλλων για την αντικατάσταση  των σπασμένων ανεμοθωρακίων στο γήπεδο ποδοσφαίρου 

του Ο.Α.Κ.Α.  

 Τα προς αντικατάσταση ανεμοθωράκια  βρίσκονται  σε  διάφορα  σημεία περιμετρικά του γηπέδου και σε  

ύψος  που  κυμαίνεται από    4   έως  10  μέτρα από το έδαφος. 

 Το υλικό των ανεμοθωρακίων  θα είναι  από επίπεδα, συμπαγή, διάφανα  πολυκαρμπονικά  φύλλα    Α΄  

ποιότητας, πάχους 5 mm, με άριστη  αντοχή  στις μηχανικές καταπονήσεις και με διπλή ασπίδα προστασίας  

στην UV ακτινοβολία.  

Τα πολυκαρμονικά   θα συνοδεύονται   απαραίτητα  με τις ανάλογες τεχνικές ιδιότητες  και με γραπτή 

εργοστασιακή εγγύηση  για τουλάχιστον 10 έτη. 

 Οι διαστάσεις των ανεμοθωρακίων φαίνονται  μεν  στα συνημμένο σχέδιο,  η ακριβής αποτύπωση όμως και 

οι γωνίες των κεκλιμένων τμημάτων τους  θα γίνει από τον Ανάδοχο, έτσι   ώστε  τα   ανεμοθωράκια να είναι  

ακριβώς όμοια με τα υπάρχοντα. 

1. Τοποθέτηση 

 Η τοποθέτηση  αυτών θα γίνει στην υπάρχουσα υποδομή με ανοξείδωτες  βίδες και  στα ίδια σημεία 

στήριξης των υφιστάμενων  ανεμοθωρακίων που θα αντικατασταθούν.  

Οι  εργασίες  αποξήλωσης των σπασμένων  ανεμοθωρακίων και τοποθέτησης των νέων τεμαχίων θα πρέπει να 

γίνουν με ιδιαίτερη  προσοχή προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στα παρακείμενα ανεμοθωράκια.  Σε 

περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών ο Ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη ευθύνη για την αποκατάστασή τους. 

 Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις 

εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του 

Αναδόχου. 

 Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της 

κείμενης νομοθεσίας  σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών,  καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις 

ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής. 

Είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί λόγω 

παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:  
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α)  Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την εκτέλεση  των 

εργασιών  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό 

προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα. 

β) Έλαβε  πλήρη  γνώση των συνθηκών εκτέλεσης  των εργασιών και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων 

που απαιτούνται για την υλοποίηση  του έργου. 

2. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο  

(κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση 

του αντικειμένου  και των ειδικών συνθηκών των εργασιών.  

3. Η τιμή της προσφοράς για την αποκατάσταση  των  ανεμοθωρακίων  θα είναι ανά τεμάχιο  και  θα 

περιλαμβάνει  όλα τα αναλώσιμα  υλικά  και  μικροϋλικά, την  χρήση καλαθοφόρου οχήματος, καθώς επίσης  

όλες τις  εργασίες   που απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

4. Στα  τεμάχια  που  θα τοποθετηθούν  κατά  τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία θα γίνει επιμέτρηση,  η δε  

αποζημίωση  θα γίνει σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή μονάδας επί το αποτέλεσμα της επιμέτρησης. 

 

 
 
 

 
 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του 
ΟΑΚΑ  έως 07.09.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (08.09.2020 ώρα 
10.00, στο γραφείο Προμηθειών). 
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Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης  313/0374. 
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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