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ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για 

Εργασίες Συντήρησης, Επισκευής και Καθαρισμού των Στεγών Μπάσκετ και 

Ποδηλατοδρομίου,  σύμφωνα με την με αρ. 727/1029 εισήγηση του τμήματος Δομικών 

Εργων. ( ημερομηνία υποβολής εως 28.12.2020) 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Κατάθεση Οικονομικών 

Προσφορών για Εργασίες Συντήρησης, Επισκευής και Καθαρισμού των Στεγών Μπάσκετ και 

Ποδηλατοδρομίου  του ΟΑΚΑ,  σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Απαιτήσεις: 

  

            Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αποκατάσταση των υδρορροών στις 

στέγες των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου, του Μπάσκετ και του Ποδηλατοδρομίου, 

καθώς και την συντήρηση αυτών. Θα γίνουν δε οι παρακάτω εργασίες. 

  

1. Καθάρισμα και απόφραξη όλων των υδρορροών  (σωληνώσεις, λούκια, συλλέκτες  

κτλ) από χώμα, φερτές ύλες,  αυτοφυή φυτά κτλ. 

2. Αντικατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων των  υδρορροών (περίπου  70 

τεμάχια).  

3. Επισκευή των αρμών και των ανοιγμάτων  στα σημεία  από τα οποία υπάρχει 

διαρροή νερού και στάζει,  με τα κατάλληλα σφραγιστικά  (πολυουρεθανική μαστίχα δυο 

συστατικών,  λάστιχα,  σιλικόνη κτλ). 

4. Έλεγχος και αποκατάσταση  ή  αντικατάσταση όπου απαιτείται  των λαμαρινών στις 

στέγες του Κολυμβητηρίου και του Μπάσκετ  ως προς την στερέωσή τους,  τις  τυχόν 

παραμορφώσεις, τις  αποκολλήσεις λόγω αέρα   κτλ.   

5. Έλεγχος  και  αποκατάσταση  του  κανάβου  και των στηριγμάτων  στις γειώσεις  

που βρίσκονται στις στέγες  των  εγκαταστάσεων. 

  

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ   

1. Ο ανάδοχος είναι απαραίτητο να διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική γνώση, 

εμπειρία και εκπαίδευση για την εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών, το κατάλληλο 

εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό. 



2. Οι εργαζόμενοι  θα πρέπει να έχουν  σε ισχύ πιστοποιητικά εκπαίδευσης  με τα 

οποία να πιστοποιείται ότι έχουν κριθεί κατάλληλοι ως εναερίτες,  να έχουν  εκπαιδευτεί σε 

ασφαλή εργασία σε ύψος και συγκεκριμένα στην εκτίμηση κινδύνου,  στη χρήση ατομικού 

εξοπλισμού προστασίας από πτώση, σε τεχνικές πρόσβασης σε ύψος  και ασφάλισης,  στη 

χρήση  σχοινιών ασφαλείας, σε μεθόδους στήριξης και ανάβασης κτλ.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει 

των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας  σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, 

καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και 

αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα  ήθελε προκληθεί  εξαιτίας  παραβάσεως των 

ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99 όπως ισχύουν, περί 

υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας 

Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 

4. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του 

Ν.1599/1986  ότι:  

 α) αποδέχεται τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής και έχει  λάβει υπόψη του 

τις συνθήκες του έργου  

 β)  Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για 

την διεκπεραίωση των εργασιών  που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, τον  

κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και 

ικανότητα.  

5. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί πλήρες ημερολόγιο εργασιών στο οποίο 

θα αναφέρονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν καθημερινά (είδος – ποσότητα - θέση). 

6. 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. 

7. 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 των ειδικών συνθηκών αυτού.  

8. Η οικονομική προσφορά  θα περιλαμβάνει το κατ΄αποκοπή  τίμημα  για όλες 

εργασίες και τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, την 

προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων,  καθώς και όσες  άλλες  τυχόν  απαιτούνται για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

  

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο 

Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 28.12.2020, ΩΡΑ 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την 

επομένη εργάσιμη ημέρα (29.12.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών). 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 727/1029. 

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-

6834773. 

  



  

                                                                        Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 


