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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ  

 

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 356, σας προσκαλεί να 
υποβάλετε προσφορά για  προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ PENETRON  στα υπόγεια L-3 και L-2 (στα σημεία που φαίνεται στο σχέδιο) 
στο Έργο ανέγερσης του ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
 
 Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται:  
 

1. Καθαρισμός επιφανειών, προεργασία.  
2. Προστασία με φύλλο πολυαιθυλενίου των μεταλλικών κασών και 

μηχανολογικών 
3. Αφαίρεση επιφανειακού σκυροδέματος με λειαντήρα, άνοιγμα του 

πορώδους της επιφάνειας. 
4. Αφαίρεση μεταλλικών ντιζών ξυλοτύπου μέχρι βάθος 5 εκ από την 

επιφάνεια σκυροδέματος, μινιάρισμα αυτών 
5. Πλήρωση κυψελοειδών οπών, ρωγμών και τοπικών  ατελειών με 

επισκευαστικό κονίαμα Penecrete Mortar  
6. Πλύσιμο των επιφανειών με καταιωνιστήρα έως κορεσμού, με αναρρόφηση 

του πλεονάζοντος νερού ώστε  να μην ρέει στο υπόλοιπο υπόγειο. 
7. Επάλειψη Penetron «Επαλειφόμενο κονίαμα Στεγανοποίησης 

Σκυροδέματος»  με βούρτσα, με κοντή τρίχα,  σταυροειδώς, σε δύο 
στρώσεις , με χρονική απόσταση  20 λεπτών η μία από την άλλη. Η ανάμειξη 
πρέπει να γίνεται σε καθαρά δοχεία με μηχανικό αναδευτήρα, και στις 
αναλόγίες που προδιαγράφει ο κατασκευαστής Penertron (5 μέρη κατ όγκο 
Penetron σε 3,5 μέρη νερό) 

8. Διαβροχή της επιφάνειας για 3 συνεχόμενες ημέρες. 
9. Αναμονή για 2 εβδομάδες. 
10. Έκπλυση με υδροχλωρικό οξύ αραιωμένο σε αναλογία 1 μέρος οξύ  προς 3 

μέρη νερού. 
11. Έκπλύση με χαμηλή πίεση. 
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12. Παράδοση επιφάνειας έτοιμη να δεχθεί επίχρισμα ή βαφή. 
 

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης 
(α) Ο καθημερινός καθαρισμός των χώρων εργασίας και απομάκρυνση  των 
μπάζων μέχρι τον κάδο του εργοταξίου 
(β) Ο ορισμός υπευθύνου ασφαλείας 
(Η τήρηση ων μέτρων ασφαλείας (φόρμες μάσκες γάντια για χρήση του 
υδροχλωρικού οξέως) 

 
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται  τα  ενδιαφερόμενα 
συνεργεία/ κατασκευαστικές εταιρείες να αποστείλουν μέχρι την :  
  
25η ΙΟΥΛΙΟΥ   2021 
 
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. 

 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.  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΡΓΟΥ  

Το Έργο θα κατασκευαστεί χωρίς γενικό εργολάβο, με επιμέρους εργολαβίες 
υπό την εποπτεία και διοίκηση της ΤΕΝΣΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ (στο εξής 
"Διοίκηση Έργου"  ή ΤΕΝΣΩΡ) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Η έναρξη εργασιών προβλέπεται εντός του πρώτου δεκαημέρου Αυγούστου  
2021 
Το πέρας εργασιών πρέπει να έχει γίνει εντός του πρώτου δεκαημέρου 
Σεπτεμβρίου  2021 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εξειδικευμένα συνεργεία,  ή κατασκευαστικές 
εταιρίες που έχουν εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

 

2. ΤΕΥΧΗ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 Τα τεύχη  της πρόσκλησης είναι τα κατωτέρω: 
 

Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς 
Τα σχέδια υπογείων  
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 Επίπεδο L-3 
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 Επίπεδο L-2 
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3.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

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:  

25η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021   μέχρι  ώρα 12.00μμ  στα γραφεία ΤΕΝΣΩΡ:  
Ευρυπίδου 2Α 
Καλλιθέα 
 

5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Το σύνολο των παραδοτέων Προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί, τόσο σε έντυπη όσο 
και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Στην ηλεκτρονική υποβολή, ο Προσφέρων θα πρέπει 
να περιλάβει όλα τα συμπληρωμένα έντυπα και σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία .docx 
ή/και .xlsx), για λόγους αξιολόγησης των Προσφορών από τον Ιδιοκτήτη. Ως υπερισχύον  
νομικό/ συμβατικό στοιχείο θεωρείται η έντυπη μορφή και όχι η ηλεκτρονική. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος  θα υποβάλλει με την προσφορά του σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ τα κάτωθι τεύχη :  
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ.   

Στον φάκελο αυτό θα υποβληθούν: 

 Α.1. Σύντομη  Παρουσίαση εταιρίας - Πίνακας εμπειρίας  

 
 Β. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο προσφέρων πρέπει  να υποβάλει την προσφορά του  σε έντυπη/ενυπόγραφη 
αλλά και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή    
 
(α) ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  για όλη την εργολαβία (τιμή με υλικά, 
ΙΚΑ).     Ο προσφέρων υποχρεούται να κάνει τις δικές του προμετρήσεις στο 
έργο πριν δώσει προσφορά 
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Ενδεικτικές ποσότητες 

 
 
 
(β) ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΤΕΜ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ Μ2 για τυχόν τροποποιήσεις 
αντικειμένου. Η τιμή θα περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα, υλικά  και την 
τοποθέτηση 
 
(γ) Χρονοδιάγραμμα παράδοσης ξεκινώντας από το -2  
 

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κάθε προσφορά που υποβάλλεται θα έχει υποχρεωτικά ελαχίστη διάρκεια ισχύος (3) 
τρείς μήνες από την ημερομηνία υποβολής  των προσφορών.  
 
Η ΑΡΙΟΝΑ  θα ενημερώσει εγγράφως τους προσφέροντες σε περίπτωση που απαιτείται 
παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
προσφέρων μπορεί να ειδοποιήσει εγγράφως και εντός τριών εργασίμων ημερών από 
την σχετική ανακοίνωση της ΑΡΙΟΝΑ  ότι εναντιώνεται στην παράταση και αποσύρει 
την προσφορά του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρείται ότι έχει δεχτεί την 
παράταση. 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ M1 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Μ2
L-2 11.2

5.64
5.8

10.21
37.35 70.2 266.76

 
L-2 54

46
19
27 146 584

850.76 €  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ  PENETRON


