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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      Ανάρτητεο στο site OAKA  
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών     Ανάρτητεο στο Διαδίκτυο ΚΗΜΔΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να   Μαρούσι, 7 Δεκεμβριου 20 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας     Αριθμ.Πρωτ.: 687/0614. 
ΤΗΛ : 210-6834569            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   20PROC006941414 
ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για Εργασίες Μετατροπής 
Φωτοσειρών σε παρτέρια Πρασίνου,  σύμφωνα με την με αρ. 687/0614 εισήγηση του τμήματος 
Δομικών Εργων. ( ημερομηνία υποβολής εως 10.12.2020) 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Κατάθεση Οικονομικών Προσφορών 
για Εργασίες Μετατροπής πέντε (5) κατεστραμμένων φωτοσειρών στην Ανατολική Αγορά του 
Περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ, σε παρτέρια πρασίνου, σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές 
Απαιτήσεις: 
 
Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η ανάλυση των εργασιών για την μετατροπή περίπου  300 

m2  επιδαπέδιου φωτισμού στον Ανατολικό Τομέα του  Περιβάλλοντος χώρου του Ο.Α.Κ.Α. σε παρτέρια 

πρασίνου. 

 Συγκεκριμένα, πρόκειται να απομακρυνθούν  πέντε  φωτοσειρές  που βρίσκονται στον περιβάλλοντα  

χώρο  του  ΟΑΚΑ,  (κόκκινη διαγράμμιση  στο συνημμένο  master plan του Σταδίου) οι οποίες   με τις 

κατάλληλες παρεμβάσεις θα διαμορφωθούν σε παρτέρια για να  φυτευτούν θαμνώδη φυτά και δένδρα. 

Οι τέσσερις φωτοσειρές που θα αποξηλωθούν έχουν διαστάσεις  50,0 Χ 1,06 m, η δε πέμπτη σειρά  έχει 

διαστάσεις  83,0 Χ 1,06 m. 

Οι  φωτοσειρές  αποτελούνται από φωτιστικά που είναι τοποθετημένα στο έδαφος, μέσα σε τσιμεντένιες  

τάφρους  ορθογωνικής  διατομής πλάτους 106 cm και βάθους 30 cm.  

Οι τάφροι καλύπτονται από υαλοπίνακες οι  οποίοι εδράζονται περιμετρικά σε μεταλλικά πλαίσια - πατούρες. 

Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω: 

1. Προσεκτική απομάκρυνση των υγιών υαλοπινάκων  και  των περιμετρικών μεταλλικών πλαισίων 

στήριξης αυτών,  όπου αυτό είναι εφικτό. 

2. Καλός καθαρισμός  της τάφρου  από άμμο, σπασμένα τζάμια, άχρηστα υλικά κτλ. 

3. Τοπική αποξήλωση του τσιμεντένιου πυθμένα αυτών και εκβάθυνση του υπεδάφους μέχρι τη στάθμη 

του υγιούς εδάφους (σε βάθος τουλάχιστον 50cm),   σε επιφάνεια περίπου  1,5 m
2
  ανά  5  μέτρα 

τάφρου και πλήρωση αυτής με γαρμπίλι για αποστράγγιση.  

4. Πλήρωση των τάφρων με φυτόχωμα. 

5. Τοποθέτηση αυτόματου δικτύου ποτίσματος με βάση το σχέδιο που θα δοθεί από την Υπηρεσία. 

6. Φύτευση  θαμνωδών  φυτών που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία . 

7. Συγκέντρωση όλων των υλικών αποξήλωσης και καθαρισμού, απομάκρυνση και απόρριψη αυτών σε 

ειδικούς χώρους που επιτρέπεται από τις Αρχές.  

Γενικά 

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

χώρο που θα γίνουν οι εργασίες  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 

2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών αυτού.  

2. Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή τίμημα για την  προμήθεια και τη μεταφορά 

των απαιτούμενων υλικών (φυτόχωμα, δίκτυο ποτίσματος, φυτά), την ενοικίαση των απαιτούμενων 

μηχανημάτων (για καθάρισμα, διάστρωση, συμπύκνωση κτλ) και γενικά όλες  τις δαπάνες που 





αναφέρονται  στην παρούσα τεχνική περιγραφή  καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

  

    

 Master plan  του περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ  

                 : Οι υπό κατάργηση φωτοσειρές 

                        : Οι  φωτοσειρές που θα παραμείνουν 

 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο 
Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 10.12.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη 
ημέρα (11.12.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών). 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 687/0614. 
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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