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ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
Αισχύνου 7, ΤΚ  105 58 - Αθήνα 
_______________________________________________________________ 
                 

  
 

ΩΝΑΣΕΙΟ   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΩΚΚ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.  έχει 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, υπό την εποπτεία και διοίκηση της ΤΕΝΣΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 
(στο εξής "Διοίκηση Έργου"  ή ΤΕΝΣΩΡ).  
 
 
Στα πλαίσια της κατασκευής πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα  εργασίες ανακαίνισης των 
τεσσάρων χειρουργείων του εν λειτουργία γειτονικού Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 
(ΩΚΚ).  
 
Στο ως άνω αντικείμενο της ανακαίνισης των χειρουργείων περιλαμβάνονται οι κατωτέρω 
επιγραμματικά αναφερόμενες ηλεκτρολογικές  εργασίες,  
 
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται  τα  ενδιαφερόμενα  εργαστήρια/ σύμβουλοι ποιοτικών 
ελέγχων και οργανισμοί διαπιστευμένοι στο ΕΣΥΔ  να αποστείλουν μέχρι την  04η 
ΙΟΥΛΙΟΥ   2022   σε έντυπη καθώς και σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή  Κατ αποκοπή άνευ 
επιμέτρησης προσφορά για την ανάληψη ελέγχου και πιστοποίησης των εγκαταστάσεων που 
αναφέρονται στην  παρούσα πρόσκληση. 
 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε ανεξάρτητα εργαστήρια/συμβούλους  ποιοτικών ελέγχων και σε 
ελεγκτικούς οργανισμούς διαπιστευμένους από το ΕΕΣΥΔ  με αποδεδειγμένη  εμπειρία στον 
έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  αυτής της κλίμακας. 
 
Η Ανάθεση στο επιτυχόντα προσφέροντα θα είναι κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης  και 
θα  υπογραφεί μεταξύ του  προσφέροντα και  της ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε  (στο εξής "Εργοδότης" ) 
που είναι ιδιωτική εταιρεία (Τεχνική Κατασκευαστική και Καλλιτεχνική),  ανήκει στον όμιλο του 
Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και έχει αναλάβει την υλοποίηση και χρηματοδότηση του 
Έργου με αυτεπιστασία . Η Σύμβαση υπόκειται στο Ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ  
 
1.  ΝΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 
Λόγω εφαρμογής  ΗD384  θα  κατασκευαστούν και θα τεθούν σε 
λειτουργία  4  ανεξάρτητοι  πίνακες ΠΧ1 ΠΧ2 ΠΧ3 ΠΧ4 για τα 4 υπάρχοντα Χειρουργεία του ΩΚΚ.  
 
2. ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΠΧΤ 
 Για την τροφοδότηση των νέων πινάκων θα δρομολογηθούν  τέσσερις νέες  ανεξάρτητες 
παροχές (με πυράντοχα καλώδια) από ΔΕΗ και  4 ανεξάρτητες παροχές  από Η/Ζ   και μία για το 
νέο UPS των χειρουργείων . 
 
3. NEO UPS 
Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση ενός  νέου UPS 120ΚW που  θα συνδεθεί με τους πίνακες 
χειρουργείων 
 
4. ΜΠΑΡΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ- ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 
Θα συνδεθούν οι ιατρικές στήλες με τις υπάρχουσες μπάρες γείωσης και θα γίνει μέτρηση 
γειώσεων καθώς και των αντιστάσεων R2 R3  των νέων πλαστικών δαπέδων 
 
5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 
Αναδιαμορφώνεται η εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση εντός χειρουργείων με halogen 
free καλώδια σωληνώσεις 
 
6. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΠΑΡΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΕ ΜΠΑΡΕΣ ΓΠΧΤ 
Προκύπτει η ανάγκη, να  προστεθούν στα υπάρχοντα bus bars του ΩΚΚ νέες  λήψεις  63Α και 
250Α  με παράλληλη διακοπή   διακοπή ηλεκτροδότησης σε κάποιο τμήμα του υπάρχοντος ΩΚΚ. 
Απαιτείται witnessing κατά την προκαταρκτική/διερευνητική απόζευξη και επανασύνδεση της 
υψηλής τάσης 2,500Α στις μπάρες καθώς και Έλεγχος της συμμόρφωσης της 
τελικής  εγκατάστασης μετά την σύνδεση των νέων κιβωτίων. 
 
Για τις ως άνω περιγραφόμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις  παρακαλώ να υποβάλετε 
προσφορά σας  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  
 

• Έλεγχο της συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τις απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΛΟΤ HD 384 και της σχετικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 470/Β/05-03-2004). 

• Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των 
ελέγχων. 

• Θερμογράφηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με πιστοποιημένους 
θερμογράφους. 

• Έλεγχοι και μετρήσεις στη Μέση και Υψηλή Τάση (Μ/Σ, διακόπτες, αποζεύκτες, 
προστασίες, γειώσεις, καλώδια). 

• Μετρήσεις στη μέση και υψηλή τάση. 
• Εύρεση σφαλμάτων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 
• Υποβολή τεχνικής έκθεσης και πιστοποιητικών σε δυο πρωτότυπα αντίγραφα 

(ένα για ΩΚΚ και ένα για  αρχεία ΤΕΝΣΩΡ) 
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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. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την:  
04η ΙΟΥΛΙΟΥ   2022   μέχρι  ώρα 15.00μμ  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 (email). 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 
 
Για την  ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
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