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Μαρούσι 28/12/2021 

Αρ. πρωτ.: 6/9276 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»  

 

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»» (εφεξής και: “το Ο.Α.Κ.Α.” ή “η εκμισθώτρια”) 

προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του 

συνόλου του υπαίθριου χώρου μετά των κτιριακών, και αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και των 

υποδομών που ευρίσκονται εντός της  περίφραξης καθώς και του χώρου προσωρινής στάθμευσης 

που βρίσκεται εξωτερικά της περίφραξης με όριο την οδό Πιτταρά του Ολυμπιακού Κέντρου 

Αντισφαίρισης «Σπύρος Λούης» στο Ο.ΑΚ.Α., όπως η έκταση αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο 

στο παρόν τοπογραφικό του διαγράμματος κάλυψης του Ο.Α.Κ.Α., ήτοι του κεντρικού γηπέδου, 

περιλαμβανομένων όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων, αιθουσών, υποδομών και εξοπλισμού 

αυτού, του βοηθητικού αυτού Κ1 γηπέδου, περιλαμβανομένων του κτιρίου και όλων των πάσης 

φύσης εγκαταστάσεων, υποδομών και εξοπλισμού αυτού, επτά (7) βοηθητικών και έξι (6) 

προπονητικών γηπέδων στον υπαίθριο χώρο, περιλαμβανομένων όλων των εγκαταστάσεων και 

υποδομών αυτών, καθώς και πάσης φύσης βοηθητικών κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων που 

βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης και του συνόλου της 

υπαίθριας έκτασης περίπου εβδομήντα (70) στρεμμάτων (εφεξής και: οι «Μισθωτικοί Χώροι»), 

καθώς και την εκτέλεση ελάχιστων εργασιών με σκοπό την ορθή συντήρηση, ανακαίνιση, 

εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των Μισθωτικών Χωρών.  

Η ελάχιστη τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος των Μισθωτικών Χώρων ανέρχεται στο ποσό 

των Δέκα Πέντε Χιλιάδων (15.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ενώ η εκτέλεση των ελάχιστων εργασιών 

αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης, που θα λάβει χώρα με αποκλειστική 

δαπάνη του αναδόχου, θα κοστίσει τουλάχιστον το ποσό των  πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00 €) 

ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης (εφεξής και: ‘η Διακήρυξη’) μετά των παραρτημάτων αυτής 

καθώς και του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος διατίθεται από το Γραφείο Προμηθειών του 

Ο.Α.Κ.Α. (κεντρικό Στάδιο (γήπεδο ποδοσφαίρου) επί της Σπύρου Λούη 1,  Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως και 14:00 πληροφορίες: κος Καστόρας Νικόλαος, 

τηλ.: 2106843569, email:  supplies@oaka.gr. 

mailto:supplies@oaka.gr
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ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία 

ανάρτησης 

διακήρυξης στη 

διαδικτυακή πύλη του 

Ο.Α.Κ.Α. 

[*] 

Ημερομηνία 

έναρξης υποβολής 

προσφορών 

Καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών 

ΟΑΚΑ – Κεντρικό Στάδιο 

(Γήπεδο Ποδοσφαίρου -

Γραφείο Πρωτοκόλλου του 

Ο.Α.Κ.Α.) 

Λ. Σπ. Λουη 1, Τ.Κ. 15123, 

Μαρούσι 

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 

2021 

Δευτέρα 10 

Ιανουαρίου 2022  

Δευτέρα 21 

Φεβρουαρίου 2022 

ώρα 14:00 μμ 

Μετά την ανωτέρω 

ώρα δεν θα γίνονται 

δεκτές προσφορές. 

 

Ημερομηνία και ώρα 

διενέργειας 

διαγωνισμού 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 

 
Τετάρτη 23/02/2022 , 

ώρα: 10:30 

ΟΑΚΑ Κεντρικό Στάδιο  

(Γήπεδο Ποδοσφαίρου ) 

Αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης 

Οικονομικού του Ο.Α.Κ.Α. 

Λ. Σπύρου Λούη 1, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι 

H Τμηματάρχης Προμηθειών 
 

  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.  

του ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 

 

   

   

να  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ 
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