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ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
Ευρυδάμαντος & Γαλαξία 2  – Αθήνα 

 
 

 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 3 

 

A. Η κατωτέρω παράγραφος τροποποιείται με προσθήκη παρένθεσης μετά από το «δαπέδου»  

«Η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση των αναγραφόμενων στην τεχνική περιγραφή διακοσμητικών 

επενδύσεων εντός των θαλάμων (εξαιρουμένου του δαπέδου) καθώς και του  διακοσμητικού περιθωρίου 

από στρατζαρισμένο ανοξείδωτο χάλυβα 304 σατινέ  το οποίο θα επενδύει τους οικοδομικούς  λαμπάδες 

των θυρών και θα διαμορφώνει μία μετωπική κορνίζα γύρω από την πόρτα πλάτους 10 εκ» έτσι ώστε να 

συμπεριλαμβάνεται στην εργολαβία ανελκυστήρων και η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση 

του  διακοσμητικού περιθωρίου από στρατζαρισμένο ανοξείδωτο χάλυβα 304 σατινέ  το οποίο θα 

επενδύει τους οικοδομικούς  λαμπάδες των θυρών και θα διαμορφώνει μία μετωπική κορνίζα γύρω 

από την πόρτα πλάτους 10 εκ 

B.  Ως προς την κατασκευή του γυάλινου φρέατος του  ανελκυστήρα Α3,  σε σχέση με την  διάσταση 

1400mm  πλάτος του γυάλινου φρέατος,  διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Η απαίτηση  για το πλάτος των θυρών είναι min 800mm πλευρικού ανοίγματος 

 

 

2.  Ανάλογα με τις δυνατότητες του κατασκευαστή ανελκυστήρων ο σκελετός του φρέατος μπορεί 

να  τοποθετηθεί είτε εσωτερικά του κλιμακοστασίου είτε πάνω στα πατήματα του κλιμακοστασίου. 

Δεσμευτικό κριτήριο είναι να  μην μειώνονται και οι διαστάσεις θυρών/θαλάμου, καθώς και το ωφέλιμο 

φορτίο του ανελκυστήρα που μπορεί να εγκατασταθεί 



2 
 

3. Εάν η στήριξη του σκελετού  γίνει πάνω στα πατήματα του κλιμακοστασίου , τότε οι γυάλινες 

επενδύσεις του φρέατος μπορεί να είναι είτε κλιμακωτές και αυτές (προς την πλευρά των πατημάτων), 

είτε να περάσει η γυάλινη επένδυση μέσα στο φρέαρ.  

4. Οι υφιστάμενες μεταλλικές κουπαστές θα αφαιρεθούν/τροποποιηθούν (από άλλον εργολάβο)  βάσει 

της  τελικής πρότασης σχεδιασμού του  γυάλινου φρέατος που θα υποβληθεί 

5. Τα τμήματα της μαρμάρινης επένδυσης τα οποία  ενδεχομένως ενοχλούν για την εξασφάλιση της 

κατακορυφότητας,  θα  αφαιρεθούν/τροποποιηθούν από άλλο εργολάβο.» 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 


