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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 : 
 
Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και  τοποθέτηση και στεγανοποίηση  εξωτερικού  σταθερού 
υαλοπετάσματος  χωρίς εμφανή  μεταλλικά στοιχεία (structural)   που θα τοποθετηθεί στην στάθμη 
Ισογείου του ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ    και παράδοση  αυτού με την 
προδιαγραφόμενη  υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα σε ανεμοπίεση  και απαλλαγμένο από 
ατέλειες κακοτεχνίες και μπάζα περιλαμβανομένων και των  λοιπών υποχρεώσεων  
 
Οι γενικές διαστάσεις  των διπλών υαλοπινάκων είναι  1,7m έως 1,9m   x 3.75m περίπου. 
Ο Ανάδοχος θα προβεί σε λεπτομερείς μετρήσεις επί του Έργου.  
 
To μήκος  του υαλοπετάσματος  είναι 95m 
 
Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται:  
 

1. Καθαρισμός επιφανειών, προεργασία. 

2. Μέτρηση επί του έργου των πραγματικών διαστάσεων Εξωτερικός υαλοπίνακας Laminated 
5mm / 5mm Parsol Bronzé St Gobain . Στρογγύλεμμα  εμφανών ακμών σε όλη την 
περίμετρο 

3. Εσωτερικός υαλοπίνακας Laminated  αντιβαλλιστικός πιστοποιημένος κατηγορίας BR6 . 
Στρογγύλεμμα  εμφανών ακμών σε όλη την περίμετρο 

4. Διάκενο 12 ή 16mm με μεταλλικό διάτρητο προφίλ βαμμένο σε ral επιλογής Εργοδότη 
5. Πλήρωση διακένου με Argon. 
6. Αγορά και τοποθέτηση γαλβανισμένων γωνιακών στέψης   
7. Αγορά και τοποθέτηση αφυγραντικών  κρυστάλλων (πυριτικών)  εντός προφίλ 

διακένου  (σε όλη την περίμετρο). 



8. Αγορά και τοποθέτηση αντιβανδαλιστικής μεμβράνης  (antibreak) σε όλες τις εμφανείς 
όψεις  εντός και εκτός κτιρίου  

9. Αγορά και τοποθέτηση επικάλυψης προστασίας από φθορές, κρούσεις των  εξωτερικών 
επιφανειών με MDF 4-5 mm 
 

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 

1. Εργολαβία   
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην  
 
Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και  τοποθέτηση και στεγανοποίηση  εξωτερικού  σταθερού 
υαλοπετάσματος  χωρίς εμφανή  μεταλλικά στοιχεία (structural)   που θα τοποθετηθεί στην στάθμη 
Ισογείου του ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ    και παράδοση  αυτού με την 
προδιαγραφόμενη  υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα σε ανεμοπίεση  και απαλλαγμένο 
από ατέλειες κακοτεχνίες και μπάζα περιλαμβανομένων και των  λοιπών υποχρεώσεων  
 
ΕΡΓΟ  
Το συνολικό έργο, μέρος του οποίου αποτελεί η παρούσα Εργολαβία είναι η ανέγερση και ο 
εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού  Κέντρου (Λεωφόρος  Συγγρού 356), 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.  

 

   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 Οκτωβρίου 2021 
 
Ο Ανάδοχος θα εργάζεται τμηματικά και παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών στο έργου, 
δηλαδή όταν του παραδίδονται τμήματα του έργου για τοποθέτηση επιχρισμάτων  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να εμφανίζεται για εργασία εντός πέντε 
εργασίμων ημερών από την έγγραφη ενημέρωση που θα λάβει από την ΤΕΝΣΩΡ. 

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 που έχουν 
εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο (Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοπινάκων). 

 

2. ΤΕΥΧΗ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

      Τα τεύχη  της πρόσκλησης είναι τα κατωτέρω: 

 
Για τα τεύχη ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:  
ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
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. 

https://asofin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/npv_asofin_eu/Em8hkmtXWeNIvkeK6L27CmYBNkUXQXB_ZgxJ6O7KaWk8eg?e=wpY5FP
mailto:oemekergon@onassis.org


4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την:  
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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 
 

 

Για την  ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 


