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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      Ανάρτητεο στο site OAKA  
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών     Ανάρτητεο στο Διαδίκτυο ΚΗΜΔΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να   Μαρούσι, 23 Δεκεμβριου 20 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας     Αριθμ.Πρωτ.: 742/0388. 
ΤΗΛ : 210-6834569           ΑΔΑ: 6ΧΜΑ469Η3Π-2Λ9 
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   20 
ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την 
Προμήθεια και Αντικατάσταση Μεταλλικών Θυρών και πλεγμάτων της εξωτερικής περίφραξης,  
σύμφωνα με την με αρ. 742/0388 εισήγηση του τμήματος Δομικών Εργων. ( ημερομηνία υποβολής 
εως 05.01.2021). 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Κατάθεση Οικονομικών Προσφορών 
για την Προμήθεια και Αντικατασταση Μεταλλικών Θυρών και πλεγμάτων της εξωτερικής 
περίφραξης με τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων,  σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Απαιτήσεις: 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις παρακάτω μεταλλικές κατασκευές. 

1. Αντικατάσταση των δύο  συρόμενων θυρών μήκους 9 m κάθε μία και των θυρών εισόδου 

πεζών στην κεντρική είσοδο του Σταδίου. 

2. Κατασκευή και τοποθέτηση τμήματος περίφραξης μήκους περίπου 18m  με θύρες, για τον 

έλεγχο εισόδου από την κεντρική είσοδο προς τον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου. 

3. Κατασκευή και τοποθέτηση περίφραξης με πόρτα, μήκους περίπου 15m στον υποσταθμό του 

Προπονητηρίου. 

 

Περιγραφή των κατασκευών. 

1. Αποξήλωση των υφιστάμενων  συρόμενων θυρών  και στην θέση  τους  θα τοποθετηθούν 

νέες με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Οι θύρες θα είναι διαστάσεων  900Χ250 cm (ΜΧΥ) και θα αποτελούνται από  πλαίσιο  κοιλοδοκό 

100Χ200Χ4, κιγκλίδωμα  ASCO με λάμες 25/2 mm  και  εγκάρσιες ευθύγραμμες  ράβους Φ5mm, 

σχηματίζοντας βροχίδα διαστάσεων 66Χ132 mm. 

Το κάθε φύλλο θα κινείται σε 4 ρόδες με ρουλεμάν κλειστού τύπου. 

Η ράγα κίνησης θα είναι στρογγυλή Φ20. 

Ορθοστάτες και γέφυρα από κοιλοδοκό 120Χ120Χ5 mm. 

Μηχανισμός ανοιξε/κλεισε βαρέως τύπου με χειριστήριο  από το υφιστάμενο φυλάκιο. 

Το σταθερό  τμήμα ανάμεσα στις θύρες μήκους 9m, θα είναι  όμοιο με το παραπάνω κιγκλίδωμα και 

ορθοστάτες ανά 2,0m. 

Εκατέρωθεν των συρόμενων θυρών θα κατασκευαστούν  δύο θύρες μονόφυλλες, ανοιγόμενες  για 

πεζούς διαστάσεων  150Χ250 cm (ΜΧΥ) και δύο σταθερά τμήματα διαστάσεων 150Χ250cm, 

αποτελούμενα από κιγκλίδωμα όμοιο με το παραπάνω, πλαίσιο από κοιλοδοκούς 100Χ60Χ3  και  

ορθοστάτες 100Χ100Χ4. Οι θύρες  θα στηρίζονται σε μεντεσέδες με ρουλεμάν Φ30 και θα φέρουν 

σύρτες, κλειδαριά  και βάση για λουκέτα. 
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Πριν από την τοποθέτηση, θα γίνει αποκατάσταση του πλακόστρωτου στο πεζοδρόμιο της εισόδου. 

Οι θύρες πεζών θα λειτουργούν με ηλεκτρικό κυπρί ο χειρισμός των οποίων θα βρίσκεται στο 

φυλάκιο. 

2. Κατασκευή και τοποθέτηση τμημάτων περίφραξης ASCO, συνολικού μήκους 10m  και ύψους 

200cm, αποτελούμενα από κιγκλιδώματα όμοια με το παραπάνω τα οποία θα στηρίζονται σε 

ορθοστάτες 100Χ100Χ4 πακτωμένους στο έδαφος ανά 2m  και σε βάθος 50 cm. 

Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη συνολικού μήκους 500cm και ύψους 200cm αποτελούμενη από 

κιγκλίδωμα ASCO όμοιο με το παραπάνω και πλαίσιο από κοιλοδοκό 150 Χ60Χ4. 

Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη συνολικού μήκους 300cm, ύψους 200cm όμοια με την παραπάνω. 

Οι θύρες θα στηρίζονται στους ορθοστάτες με τρεις μεντεσέδες με ρουλεμάν Φ30 και θα φέρουν 

σύρτες, κλειδαριά και βάση για λουκέτο.  

Τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι πόρτες ανάμεσα στην περίφραξη  θα υποδειχθούν από την 

Υπηρεσία. 

3. Κατασκευή και τοποθέτηση περιμετρικά του υποσταθμού στο Προπονητήριο περίφραξης 

ASCO, συνολικού μήκους περίπου 15m και ύψους 250 cm, όμοια με την παραπάνω, με πόρτα 

μήκους 150cm. Στο τελείωμά της η όλη κατασκευή  θα έχει πλέγμα αγκαθωτό. 

Σημείωση: όλες οι παραπάνω κατασκευές θα είναι από υλικά γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Γενικές παρατηρήσεις:  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει - κατόπιν ραντεβού με την τεχνική υπηρεσία στο τηλ. 2106834773 - να 

επισκεφτούν τον χώρο που θα γίνει το έργο προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών αυτού. 

Οι ακριβείς επιμετρήσεις θα γίνουν από το Ανάδοχο. 

Στην οικονομική αναλυτική προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την 

αγορά των απαιτούμενων  υλικών, εξαρτημάτων  και αναλώσιμων,  καθώς και για  κάθε εργασία 

απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών  σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις 

της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

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

εκτελούμενες εργασίες θα γίνει από τον Ανάδοχο και σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές.  

Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη 

αποκατάστασή τους. 

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο 
Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 05.01.2021, ΩΡΑ 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επομένη 
εργάσιμη ημέρα (07.01.2021 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών). 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 742/0388. 
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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