
  
 

                            
 

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
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_______________________________________________________________ 
   

ΩΝΑΣΕΙΟ   ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  
  

ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ 
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΜΠΩΝ 

 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  έχοντας αναλάβει εκ μέρους του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
"ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (αποκλειστικού   δωρητή βάσει του Νόμου 4565/2018) την 
διοικητική και οικονομική μέριμνα για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ωνάσειου 
Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΕΜΕΚ), Λεωφ. Συγγρού 357, σας προσκαλεί να 
υποβάλετε προσφορά για : 
 
Μελέτη & κατασκευή εξωτερικών υγρομονώσεων υπογείων και ραμπών  

 
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενες 
κατασκευαστικές εταιρείες με εξειδίκευση στην κατασκευή φέροντος οργανισμού από 
οπλισμένο σκυρόδεμα να αποστείλουν μέχρι την :  
 

15η Ιανουαρίου 2020 
 
να αποστείλουν σε έντυπη καθώς και σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή  Κατ αποκοπή 
άνευ επιμέτρησης προσφορά για την ανάληψη της ως άνω Εργολαβίας σύμφωνα  με 
τα τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που συνοδεύουν την πρόσκληση. 
 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

1. Εργολαβία   
Η παρούσα ειδική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Κατ αποκοπή 
άνευ επιμέτρησης εργολαβία για την Μελέτη,  μεταφορά κατασκευή, του 
ποιοτικού ελέγχου, και της παράδοσης σε πλήρη λειτουργία χωρίς 
ελαττώματα των  εξωτερικών υγρομονώσεων θεμελίων και τοιχωμάτων 
υπογείων, ραμπών, φρεατίων του ΩΕΜΕΚ (στεγανολεκάνη),  δηλαδή 
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περιλαμβάνει στην προμήθεια, μεταφορά, κοπή, τοποθέτηση, συγκόλληση, 
μηχανική προστασία, ποιοτικό έλεγχο όλων των υλικών και περατωμένων 
εργασιών που αναφέρονται στην Σύμβαση καθώς και όλων των βοηθητικών 
υλικών  στήριξης επί των αντιστηρίξεων, των ειδικών τεμαχίων, των τυχόν 
απαιτούμενων  ικριωμάτων κλιμάκων πρόσβασης, ανυψωτικών κλπ, την  
απομάκρυνση πλεονάσματος και άχρηστων υλικών, την παράδοση του έργου 
σε πλήρη λειτουργία και απαλλαγμένο από ατέλειες κακοτεχνίες και μπάζα , 
την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου σύμφωνα με τα τεύχη 
της Σύμβασης 
 
Το Αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει : 

α. Μελέτη και κατασκευή της εξωτερικής υγρομόνωσης του δαπέδου 
θεμελίωσης  και εξωτερικών τοιχωμάτων υπογείων με  ασφαλτικές 
μεμβράνες SBS 
β. Μελέτη και κατασκευή της εξωτερικής υγρομόνωσης υπογείων 
φρεατίων και καναλιών με  ασφαλτικές μεμβράνες SBS 
γ. Μελέτη και κατασκευή της εξωτερικής υγρομόνωσης τοιχωμάτων 
περιβάλλοντος χώρου αντιστήριξης,  ζαρντινιερών κλπ  
δ. Μελέτη και κατασκευή της υγρομόνωσης στις διαπεράσεις Η/Μ 
διελεύσεων μέσα από στοιχεία σκυροδέματος 
ε. Πλήρη σφράγιση από διείσδυση νερού, όλων των αρμών 
σκυροδέτησης ,  με δυο επάλληλα συνεχή κορδόνια  SIKASWELL P 
Profiles 20mm X 10mm (με το αντίστοιχο primer συγκόλλησης Sikaswell 
S2) ή υδροδιογκούμενου PENEBAR™ SW-55 25mm X 9mm  (με το 
αντίστοιχο primer συγκόλλησης PENEBAR™ PRIMER ) ή ισοδύναμου της 
αποδοχής του Εργοδότη. 

 
καθώς και τα κατωτέρω καθήκοντα Αναδόχου: 

 
1. Τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και των απαιτήσεων 

προστασίας εργαζομένων. 
2. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο καλής εκτέλεσης 10ετούς διαρκείας 
3. Παρουσία Τεχνικού ασφαλείας για τις εργασίες της εργολαβίας,  που 

θα επισκέπτεται το έργο όπως ορίζει ο Νόμος. 
 

Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας δεν περιλαμβάνονται  
Α. Οι υγρομονώσεις ανωδομής, μπλακόνια δώματα κλπ  
Β. Η περίφραξη του εργοταξίου 
Γ. Η κατάληψη πεζοδρομίου 

 
 ΕΡΓΟ  
Το συνολικό έργο, μέρος του οποίου αποτελεί η παρούσα Εργολαβία είναι η 
ανέγερση και ο εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού  Κέντρου 
(Λεωφόρος  Συγγρού 357), στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4565/2018.  Το 
Έργο αποτελεί δωρεά άνευ ανταλλάγματος Κοινωφελούς Ιδρύματος 
"Αλέξανδρος  Σ. Ωνάσης" προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΩΚΚ.  
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 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

Εργοδότης της παρούσας Εργολαβίας και αναθέτουσα Αρχή είναι η ΑΡΙΟΝΑ που 
είναι επίσης η μόνη υπεύθυνη για την οριστική  επιλογή του Εργολάβου, την 
ανάθεση, την διαχείριση της Σύμβασης και την διευθέτηση των πληρωμών.  
 
Η  ΑΡΙΟΝΑ ΑΕ  (στο εξής "Εργοδότης" είναι ιδιωτική εταιρεία (Τεχνική 
Κατασκευαστική και Καλλιτεχνική), και ανήκει στον όμιλο του Ιδρύματος 
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και έχει αναλάβει την υλοποίηση και χρηματοδότηση του 
Έργου με αυτεπιστασία .  
 
Η Σύμβαση  είναι ιδιωτική  και δεν υπάγεται στις διαδικασίες του Δημοσίου.  
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε πτυχιούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες 
 

2. ΤΕΥΧΗ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
  
Τα τεύχη  της πρόσκλησης  μπορούν να παραληφθούν ψηφιακά από την διεύθυνση :  
  ΩΕΜΕΚ τεύχη διαγωνισμού υγρομονώσεων 
 
 
και είναι τα κατωτέρω  
 

 
 

3.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 

https://asofin-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/npv_asofin_eu/EaiHhGsKsT1KsG7vqlBt1poBylu-_17CBRiT4mRdr2iyIg?e=4%3a651HQp&at=9
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Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την 
κυρία Νίκη Πανοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  
oemekergon@onassis.org  και τηλέφωνο 210 94 98 360 
 
Κανείς άλλος εκτός από την ΑΡΙΟΝΑ  (π.χ. μελετητής, σύμβουλος, μηχανικός, ιατρός, 
διευθυντής ή αντιπρόσωπος ΩΚΚ)  δεν είναι εξουσιοδοτημένος  να παρέχει πρόσθετες 
τεχνικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις . 
 
Οιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις, εντολές και λοιπά προφορικά ή γραπτά 
στοιχεία, δεδομένα ή σχέδια που προήλθαν από επικοινωνία με τους Μελετητές ή τους 
συμβούλους του Εργοδότη, προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης σε 
προσφορά, ή/και κατά την διάρκεια της διαδικασίας υποβολής, δεν δεσμεύουν ή 
περιορίζουν την ΑΡΙΟΝΑ  ή το ΩΚΚ. 
 

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
 

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την  
15η Ιανουαρίου 2020 

 
 μέχρι  ώρα 14.00μμ  στα γραφεία ΑΡΙΟΝΑ:  

 
ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο  
τηλ 210 94 98 160 
fax  210  94 98 199 
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