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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 : 

 

Κατ’ αποκοπή και άνευ επιμέτρησης μελέτη εφαρμογής,  εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
του συστήματος Κλιματισμού – Θέρμανσης – Αερισμού – Εξαερισμού   στην στάθμη Ισογείου  (έκτασης 
1.600m2)   καθώς και του κλιματισμού με VRF σε επιλεγμένους χώρους (Υποσταθμός, UPS, Μέση Τάση 
κλπ)  στις τρεις στάθμες υπογείων (-3ο -2ο -1ο), δηλαδή η μελέτη εφαρμογής, η προμήθεια, η 
μεταφορά, η κατασκευή η εγκατάσταση, η συνδεσμολογία, ο ποιοτικός έλεγχος, οι δοκιμές, η 
πιστοποίηση, η παράδοση σε πλήρη λειτουργία μετά από δοκιμές και ρυθμίσεις και η υποχρεωτική 
διετής συντήρηση (με αναλώσιμα και ανταλλακτικά) του  συστήματος Κλιματισμού – Θέρμανσης – 
Αερισμού – Εξαερισμού στους προαναφερθέντες χώρους μετά του συναφούς εξοπλισμού 
(διαφράγματα damper, ανεμιστήρες, σύνδεση με BMS κλπ) και των παρελκομένων που απεικονίζονται 
στα συμβατικά σχέδια και τεύχη  και που αναφέρονται επιγραμματικά  και όχι περιοριστικά κατωτέρω, 
όπως αυτά αναλύονται περαιτέρω στην παρούσα 

 



Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται τα  ενδιαφερόμενα συνεργεία/ 
κατασκευαστικές εταιρείες να αποστείλουν μέχρι την :  
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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 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην  

 
Κατ’ αποκοπή και άνευ επιμέτρησης μελέτη εφαρμογής,  εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
του συστήματος Κλιματισμού – Θέρμανσης – Αερισμού – Εξαερισμού   στην στάθμη 
Ισογείου  (έκτασης 1.600m2)   καθώς και του κλιματισμού με VRF σε επιλεγμένους χώρους 
(Υποσταθμός, UPS, Μέση Τάση κλπ)  στις τρεις στάθμες υπογείων (-3ο -2ο -1ο), δηλαδή η μελέτη 
εφαρμογής, η προμήθεια, η μεταφορά, η κατασκευή η εγκατάσταση, η συνδεσμολογία, ο ποιοτικός 
έλεγχος, οι δοκιμές, η πιστοποίηση,  η παράδοση σε πλήρη λειτουργία μετά από δοκιμές και 
ρυθμίσεις και η υποχρεωτική διετής συντήρηση (με αναλώσιμα και ανταλλακτικά) του συστήματος 
Κλιματισμού του συστήματος Κλιματισμού – Θέρμανσης – Αερισμού – Εξαερισμού στους 
προαναφερθέντες χώρους μετά του συναφούς εξοπλισμού (διαφράγματα damper, ανεμιστήρες, 
σύνδεση με BMS κλπ) και των παρελκομένων που απεικονίζονται στα συμβατικά σχέδια και τεύχη   

 

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  

 
α. Η έναρξη εργασιών στο εργοτάξιο μπορεί να ξεκινήσει Άμεσα 
β. Η προθεσμία για την αποπεράτωση των εργασιών τοποθέτησης όλων αεραγωγών και 
σωληνώσεων  εντός οροφής  Ισογείου   είναι οκτώ εβδομάδες (8) από την υπογραφή της 
Σύμβασης. 
γ.   Η προθεσμία για την εισκόμιση των κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών και λοιπού εξοπλισμού 
και την απόθεσή των στο ψυχροστάσιο  είναι οκτώ (8) εβδομάδες από την λήψη της 
προκαταβολής.  
δ. Η ολική προθεσμία για παράδοση της εγκατάστασης πλήρως περατωμένης είναι δέκα έξη  (16) 
εβδομάδες  από την υπογραφή της Σύμβασης . 
 
Ο Ανάδοχος θα εργάζεται τμηματικά και παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών στο έργου 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Είναι η σύμβαση για την κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης ανάθεση της Εργολαβίας που  θα υπογραφεί 
μεταξύ του επιτυχόντα προσφέροντα και  της ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Η Σύμβαση υπόκειται στο Ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε εξειδικευμένα συνεργεία,  ή κατασκευαστικές εταιρίες κλιματισμού 
που έχουν σημαντική και αποδεδειγμένη εμπειρία εκτέλεσης εργασιών κλιματισμού-θέρμανσης εξ 
ιδίων μέσων . Δεν γίνονται αποδεκτοί μεσάζοντες με δάνεια εμπειρία,  συνεργασίες τύπου joint 
venture  και γενικοί εργολάβοι. 

2. ΤΕΥΧΗ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
                Τα τεύχη  της πρόσκλησης είναι στον  κατωτέρω σύνδεσμο : 

 

https://we.tl/t-OgtNVMvcd3  

 

3.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Νίκη 
Πανοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://we.tl/t-OgtNVMvcd3


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 Σεπτεμβρίου  2021 

 

μέχρι  ώρα 12.00μμ  στα γραφεία ΑΡΙΟΝΑ:  

 

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο  

τηλ 210 94 98 360 

fax  210  94 98 199 
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