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MOVING FORWARD I.K.E. 
Υπηρεσίες  Μηχανικών 
Νάξου 8, 15124 Μαρούσι 
 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την «Εκπόνηση μελετών ειδικού εκθεσειακού/μουσειακού 
φωτισμού και κλιματισμού αερισμού για το Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων». 

Αξιότιμοι, 

Η Εταιρεία «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» ενδιαφέρεται για την αναβάθμιση των  
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων , στα 
πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης «για την ενοποίηση, τον εμπλουτισμό και την 
ανάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας» που έχει υπογραφεί μεταξύ των ακόλουθων 
συμβαλλόμενων: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρεια Αττικής, Δήμο 
Αθηναίων, ΟΠΑΝΔΑ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε., ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

Κρίνοντας από τη μέχρι σήμερα εμπειρία σας, πως η εταιρεία σας είναι ικανή να 
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της υπόψη πρόσκλησης, σας προσκαλούμε να καταθέσετε την 
προσφορά σας, η οποία θα αφορά (κατά ελάχιστο) στο περιγραφόμενο αντικείμενο και στους 
προβλεπόμενους χρόνους, όπως παρουσιάζονται στην υπόψη πρόσκληση. 

Αντικείμενο 
 
Στα πλαίσια της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του Κέντρου 
Τεχνών, θα χρειαστεί να εκπονηθούν μελέτη ειδικού εκθεσιακού/μουσειακού φωτισμού, 
μελέτη κλιματισμού - αερισμού (ψύξη - θέρμανση) σε επίπεδο οριστικής μελέτης, μελέτης 
εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης, λαμβάνοντάς υπόψη την συνημμένη τεχνική 
περιγραφή. 
 

 

 

 





 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. 
www.athensanaplasis.gr 

 

Πρόσκληση για την «Εκπόνηση μελετών ειδικού 
εκθεσειακού/μουσειακού φωτισμού και κλιματισμού 
αερισμού για το Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων». 

 

 
 

Σελίδα 2 από 2 

 
 

Χρόνος 
 
Ο χρόνος του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου  των μελετών ορίζεται σε δύο (2) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ.  
 
Παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα καταμερισμού των εργασιών - μελετών:  
 
 

 
Απαιτούμενες Μελέτες 

 
 

ΜΗΝΕΣ 

1 2 
10 ημ. 
   1 

10 ημ. 
   2 

10 ημ. 
   3 

10 ημ. 
   1 

10 ημ. 
   2 

10 ημ. 
   3 

Οριστική Μελέτη Φωτισμού       

Οριστική Μελέτη Κλιματισμού       

ΣΑΥ - ΦΑΥ       

 Μελέτη Εφαρμογής Φωτισμού        

Μελέτη Εφαρμογής Κλιματισμού       

Τεύχη Δημοπράτησης       

 
Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
info@athensanaplasis.gr υπόψη κ. Νικολάου Στάμου , το αργότερο ως τις 17/01/2022. 
  
Η υποβολή προσφοράς σημαίνει και ανεπιφύλακτη αποδοχή του αντικειμένου όπως 
περιγράφεται στην χορηγούμενη τεχνική περιγραφή  και των χρονοδιαγραμμάτων της 
πρόσκλησης 

Συν: Τεχνική Περιγραφή  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΜΑΡΙΤΑ ΔΡΙΤΣΑ 

 
 

                                                       

           Για την Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. 
 
 

Πολυχρόνιος Ακριτίδης 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 




