ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ΕΙΟ προκειμένου να πραγματοποιήσει ανακαίνιση και διαμόρφωση των χώρων υγιεινής καλεί
τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές οικοδομικών και Η/Μ εργασιών να υποβάλλουν εκδήλωση
ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από τη σχετική προσφορά για το σύνολο των εργασιών που
πρόκειται να εκτελεσθούν, όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω :
1. Χώρος Μπάνιων
Τροποποίηση τεσσάρων χώρων, οι οποίοι σήμερα λειτουργούν ως τουαλέτες σε χώρους μπάνιων
των αθλητών. Για την εργασία αυτή θα γίνει αποξήλωση των υπαρχόντων λεκανών, αφαίρεση των
υδραυλικών εγκαταστάσεων και τροποποίηση αυτών, αποκατάσταση μερεμετιών σε πλακάκια
τοίχων και δαπέδων, καθώς και δημιουργία αποχέτευσης των νερών, τα οποία θα οδηγούνται στο
υπάρχον σιφόνι που είναι τοποθετημένο μπροστά από τους υπάρχοντες νιπτήρες.
Οι χώροι μπάνιων θα εξοπλιστούν με στήλες ντους, οι οποίες θα διαθέτουν τηλέφωνο και ντουζ
κεφαλής.
Στο μηχανολογικό χώρο πάνω από τα W.C., θα τοποθετηθούν 2 ηλεκτροθερμαντήρες νερού, 120lt
έκαστος, οι οποίοι θα θερμαίνουν το νερό μέσω ηλεκτρικής αντίστασης και θα κατασκευαστεί
δίκτυο διανομής κρύου‐ζεστού νερού στους χώρους μπάνιων.
2. Χώροι Αποδυτηρίων
Θα δημιουργηθούν 2 χώροι αποδυτηρίων, ένας στους χώρους των γυναικών και ένας στων ανδρών.
Για την εργασία αυτή, θα αποξηλωθούν οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις όπως είδη υγιεινής κτλπ.
Στον χώρο των γυναικών, θα τοποθετηθεί μια από τις υπάρχουσες πόρτες, προκειμένου να
αποκοπεί οπτικά και λειτουργικά ο χώρος των αποχωρητηρίων από εκείνον των ντους και των
αποδυτηρίων.
Στον χώρο των ανδρών θα δημιουργηθεί ένα χώρισμα στα αποδυτήρια για την οπτική αποκοπή των
χώρων από τους διερχόμενους στον διάδρομο εισόδου. Τέλος, στους χώρους των αποδυτηρίων θα
τοποθετηθούν γάντζοι και κρεμάστρες για τη διευκόλυνση των αθλητών, κατά τη χρήση αυτών.
3. Φωτισμός
Σε όλους τους χώρους των W.C. (προθάλαμος – γυναικών – ανδρών – ΑΜΕΑ), θα γίνει η
αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού με τους αντίστοιχους λαμπτήρες LED, για τη μείωση της
κατανάλωσης κατά τη χρήση αυτών.
4. Αποκατάσταση Μερεμετιών
Αποκατάσταση όλων των μερεμετιών που θα προκληθούν από την εκτέλεση των εργασιών, όπως
πλακάκια, σιδηροκατασκευές, δάπεδα, υδραυλικές τροποποιήσεις, ηλεκτρολογικές διαμορφώσεις
κλπ. Η παράδοση του χώρου από εμάς, θα γίνει σε πλήρη λειτουργία.
Τέλος, στον χώρο υγιεινής (προθάλαμος – γυναικών – ανδρών – ΑΜΕΑ), θα γίνει μία βαφή και στις
επιφάνειες των τοίχων οι οποίες δεν καλύπτονται με πλακάκια.
Λόγω του κατεπείγοντος για τη λειτουργία του Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Κέντρου της Ε.Ι.Ο. η
προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους κατόπιν συνεννοήσεως με τη Γραμματεία
(τηλ. : 2109404825 εσωτ. 11).
Η προθεσμία αποβολής των προσφορών λήγει την Τετάρτη 12/9/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή
οπότε θα γίνει και η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή προμηθειών της ΕΙΟ στα
Γραφεία της.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στα Γραφεία της Ε.Ι.Ο καθημερινά 09:00‐
14:00

