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

ΩΝΑΣΕΙΟ   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

  
ΜΕΛΕΤΗ (κατασκευής)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΒΑΦΗ, 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΩΕΜΕΚ 
 

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 άνευ επιμέτρησης εργολαβία για την  Μελέτη (κατασκευής)  προμήθεια, κατασκευή, 
κοπή συγκόλληση, γαλβάνισμα, πυράντοχη διακοσμητική βαφή μεταφορά, ανύψωση, 
συναρμολόγηση στον Έργο παράδοση σε λειτουργία  μεταλλικού κλιμακοστασίου στο έργο ανέγερσης 
της ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ     Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος καλούνται  τα  ενδιαφερόμενα τα  ενδιαφερόμενα  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN 1090-2, για κατηγορία εκτέλεσης 3 (EXC2)  να αποστείλουν μέχρι  
 
την     15η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023   
 
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  
 
Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης εργολαβία    για την προμήθεια, κατασκευή, κοπή 
συγκόλληση, γαλβάνισμα, πυράντοχη διακοσμητική βαφή μεταφορά, ανύψωση , 
συναρμολόγηση στον Έργο παράδοση σε λειτουργία  μεταλλικού κλιμακοστασίου  στο 
Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο  Λ Συγγρού Αθήνα   
 
στο έργο ανέγερσης της ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ     
 
Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και  οι εξής εργασίες, που θα διεκπεραιώσει ο 
Ανάδοχος της παρούσας εργολαβίας: 
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1. Επιτόπου τοπογραφική μέτρηση των τελικών υψομέτρων εφαρμογής σε πλάκες 

σκυροδέματος και τελικές αρχιτεκτονικές στάθμες. 
2. Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων, σχεδίων κοπής και διάτρησης και σχεδίων 

συναρμολόγησης  όλων των στοιχείων και συνδέσμων, σε εφαρμογή των σχεδίων 
μελέτης που συνοδεύουν την παρούσα όπως θα τροποποιηθούν από τις επιτόπου 
μετρήσεις.  

3. Η εκπόνηση και υποβολή προς αποδοχή από την ΤΕΝΣΩΡ προγράμματος ποιοτικών 
ελέγχων καθώς και ο  ποιοτικός έλεγχος της μεταλλικής κατασκευής κατά ΕΝ 1090-
2 καθώς και η σήμανσή της κατά CE. 

4. Η εκπόνηση και υποβολή προς αποδοχή από την ΤΕΝΣΩΡ μεθοδολογίας κατασκευής 
και  ανέγερσης που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε την τοποθέτηση μεταλλικού 
παταριού εργασίας.  

5. Η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών, κοχλιών, βυσμάτων κλπ, για το 
σύνολο του αντικειμένου, (ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται  το ανοξείδωτο  κιγλίδωμα) 

6. Η τοπογραφική χάραξη  με τοπογραφικά όργανα ακριβείας των θέσεων 
υποστυλωμάτων και αγκυρίων έδρασης, η τοποθέτηση των πλακών έδρασης μετά 
των αγκυρίων στις προβλεπόμενες θέσεις  

7. Προμήθεια, διαμόρφωση, διάτρηση, συγκόλληση και βαφή όλων των αναγκαίων 
κομβοελασμάτων, μπρακέτων,  ελασμάτων ακαμψίας  

8. Η προμήθεια, βαφή,  τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων κοχλιών και 
αγκυρίων  με τις διαστάσεις και διατομές που 

9. Η υποβολή πιστοποιητικών για όλα τα υλικά με πλήρη αντιστοίχιση των 
πιστοποιητικών με τα χρησιμοποιούμενα υλικά, άλλως  η διενέργεια εργαστηριακών 
δοκιμών χημικής ανάλυσης και μηχανικών χαρακτηριστικών με δαπάνη  του 
Αναδόχου σε όλα τα υλικά , συγκολλήσεις και μέσα σύνδεσης 

10. Η κοπή, η μόρφωση, βιομηχανοποίηση κατά ΕΝ1090 ΕΧC 2,  η συγκόλληση των 
τμημάτων  

11. H δοκιμαστική προσυναρμολόγηση στο εργοστάσιο,  για έλεγχο από ΤΕΝΣΩΡ. 
12. Ο σχεδιασμός και η διενέργεια όλων των διατρήσεων στα μεταλλικά στοιχεία  και 

για όλες τις οπές που φαίνονται στα σχέδια, στις υποδεικνυόμενες διαστάσεις και 
διαμέτρους, που έχουν ήδη λάβει υπόψη τους τις αποδεκτές ανοχές. (Οι οπές και οι 
κολλήσεις και οι ποιοτικοί έλεγχοι θα γίνουν πριν το γαλβάνισμα) 

13. Η διάτρηση οπών στο σκυρόδεμα (από τον  Ανάδοχο της παρούσας)  για την 
τοποθέτηση των βλήτρων αγκύρωσης και η οποία  θα πρέπει να γίνει με καροταρία 
(αδιατάρακτα) 

14. Διενέργεια όλων των συγκολλήσεων και ποιοτικός έλεγχος αυτών από ανεξάρτητο 
εργαστήριο με δαπάνη του Εργοδότη (στο εργοστάσιο του Εργολάβου) 

15. Η  αμμοβολή, το γαλβάνισμα εν θερμώ όλων των μεταλλικών μερών,  με ελάχιστο 
πάχος γαλβανίσματος 120μm   (ή η αντισκωριακή προστασία με primer πλούσιου σε 
ψευδάργυρο με πάχος προστασίας 120μm)  

16.  Η πυράντοχη  βαφή  120’  συσκευασία, μεταφορά και ανύψωση και απόθεση όλων 
των παραδοτέων τμημάτων του έργου στις προβλεπόμενες θέσεις. 

17. Μελέτη, σχέδια, διάτρηση, τοποθέτηση μανσόν χάλυβα για την 
συναρμολόγηση  στο έργο (από άλλο συνεργείο)  όλων των ανοξείδωτων 
χειρολισθήρων και των ορθοστατών τους  καθώς και του συνεχούς ανοξείδωτοι 
γωνιακού  για την στερέωση των κρυστάλλων. 

18. Η μεταφορά  και ανέγερση  με τηλεσκοπικούς γερανούς των στοιχείων του 
έργου,  και τοποθέτηση στην προβλεπόμενη θέση, η συναρμολόγηση, η εκτέλεση 
τοπικών συγκολλήσεων και επισκευαστικών βαφών.  
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19. Η ενοικίαση,  τοποθέτηση  και διατήρηση για όλη την διάρκεια της ανέγερσης 
μεταλλικού παταριού  εργασίας   βαρέος τύπου  στην περιοχή εργασίας (αρχικών 
για την διενέργεια διατρήσεων, τοποθέτηση πλακών αγκύρωσης και στην συνέχεια 
για την συναρμολόγηση των πατημάτων και των χειρολισθήρων)   

 
Δεν θα γίνουν δεκτές προτάσεις από κοινοπραξίες και ετερόρρυθμους εταίρους 
 

2. ΤΕΥΧΗ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
      Τα τεύχη  της πρόσκλησης είναι τα κατωτέρω και μπορείτε να τα βρείτε στο ακόλουθο link 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. 

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την:  
15η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023   
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 
 

5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Λοιπές οδηγίες ως πρόσκληση 
  

Για την  ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

https://asofin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/npv_asofin_eu/Eit-zeblV-tPiRzglzi5IOMBXeFvf_M0zxQXaOORiCZ0qw?e=JIbYPy
https://asofin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/npv_asofin_eu/Eit-zeblV-tPiRzglzi5IOMBXeFvf_M0zxQXaOORiCZ0qw?e=JIbYPy
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