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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης

«Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και
Η/Μ εργασιών, μεταλλικών επίπλων, ειδικών προθηκών και ειδικών φωτιστικών για την
Επίπλωση και εξοπλισμό του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης
Λαύρας Αγίου Όρους»

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές
Το σύνολο των ειδών θα εγκατασταθεί στους υφιστάμενους χώρους του Νέου ΣκευοφυλακίουΒιβλιοθήκης που ανεγέρθηκε σε επαφή με το παλαιό Σκευοφυλάκιο του 1870.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Λόγω της ποικιλίας χρήσεων και απαιτήσεων του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης, ο αναγκαίος
εξοπλισμός είναι ποικίλος.
Περιλαμβάνει γραφεία και πάγκους εργασίας, ερμάρια, βιβλιοστάσια, σταθερούς και κινητούς
φοριαμούς, σχεδιοθήκες, ειδικά πάνελ (σταθερά ή συρόμενα) ανάρτησης και φύλαξης εικόνων, ειδικά
βιβλιοστάσια ανοξείδωτου χάλυβα, δρύινα και μεταλλικά βιβλιοστάσια Ι. Μονής και διπλής όψης,
πάγκους και ερμάρια για φύλαξη και συντήρηση χρυσοκέντητων υφασμάτινων ειδών. Για τους τρεις
θολωτούς χώρους του παλαιού Σκευοφυλακίου προτείνεται η ένταξη βιβλιοστασίων ή ερμαρίων σε
σχέδιο πανομοιότυπο με τα αρχικά. Επίσης, προτείνεται η μετασκευή της μορφής της άνω απόληξης των
εν λόγω επίπλων (γείσο και κορνίζα), ώστε να γίνει εφικτή η ένταξη με αφανή τρόπο των αεραγωγών του
κλιματισμού.

Προβλέπεται ακόμη η κατασκευή μεταλλικού παταριού περιμετρικά στο διώροφο χώρο του
Εικονοφυλακίου, καθώς και η κατασκευή αεραγωγών και στομίων του κεντρικού κλιματισμού του
κτηρίου που εντάσσονται στη νέα επίπλωση των χώρων του Σκευοφυλακίου και της Βιβλιοθήκης ώστε
αυτά να είναι αφανή. Για την κατώτερη στάθμη θα γίνει προμήθεια σταθερής και κινητής επίπλωσης και
βασικών στοιχείων του εξοπλισμού ενός μικρού εργαστηρίου συντήρησης κειμηλίων. Θα γίνει επίσης
προμήθεια ειδικών ορειχάλκινων φωτιστικών σωμάτων.
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων
Προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση με την αγορά από τις από ……….. έως ………………. κατά την οποία
υποβλήθηκαν παρατηρήσεις επί της διακήρυξης του διαγωνισμού, οι οποίες στα σημεία που κρίθηκε
εύλογο από την αναθέτουσα αρχή, ενσωματώθηκαν στην παρούσα.

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης
Έχει προηγηθεί εκτενής έρευνα αγοράς για τα προκηρυσσόμενα είδη βάσει της οποίας έχει τεκμηριωθεί
ο προϋπολογισμός

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα
Επιλέχθηκε η διαίρεση της σύμβασης σε τμήματα λόγω της συνάφειας των περιλαμβανόμενων ειδών
καθώς και των εργασιών τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης αυτών. Στην οικονομική τους
προσφορά οι συμμετέχοντες καλούνται να κοστολογήσουν κάθε ένα από τα είδη χωριστά για λόγους
καλύτερης εποπτείας των διαδικασιών παράδοσης και παραλαβής αυτών.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

Μεθοδολογία υλοποίησης
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Για το τμήμα 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών
και H/M εργασιών», σε είκοσι (20) μήνες.
Για το τμήμα 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών επίπλων», σε δέκα πέντε (15) μήνες.
Για το τμήμα 3: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών προθηκών», σε δέκα επτά (17) μήνες.
Για το τμήμα 4: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών φωτιστικών», σε δέκα (10) μήνες.

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους.
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης

Στα παραδοτέα περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση ξύλινων και μεταλλικών
επίπλων, προθηκών, φωτιστικών σωμάτων και κλιματισμού. Η παραλαβή των προθηκών θα είναι
οριστική και θα γίνει αφού διαπιστωθεί η τήρηση ή μη των όρων της παρούσης προδιαγραφής.
Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη της μεταφοράς, παράδοσης και εγκατάστασης των
επίπλων και του εξοπλισμού επιτόπου στο κτήριο του Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης. Περιλαμβάνεται
επίσης η συναρμολόγηση και η παράδοση σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. Κατά τη μεταφορά ο/οι
ανάδοχοι θα επιμεληθούν την επαρκή και ασφαλή συσκευασία των προϊόντων ώστε να παραδοθούν στη
Μονή σε άριστη κατάσταση χωρίς εκδορές, τραυματισμούς ή άλλες ζημιές.
Εκπαίδευση προσωπικού
Μετά την πλήρη παράδοση των προθηκών απαιτείται από τον ανάδοχο η παροχή οδηγιών (χειρισμού
και συντήρησης) και εκπαίδευσης στο υπάρχον προσωπικό της Μονής για τη σωστή και ασφαλή χρήση
αυτών. Μαζί με τις οδηγίες και την εκπαίδευση του προσωπικού θα παραδοθούν από τον ανάδοχο του
κάθε τμήματος σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» (as built).
Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη
Προβλέπεται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 6.5 της
παρούσας. Η τεχνική υποστήριξη αξιολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3 Κριτήρια
Ανάθεσης.
Παρατάσεις
1 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν
έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έχει λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς
να έχει εκτελέσει την ανατιθέμενη προμήθεια.
2 Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί
λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της προμήθειας. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Τροποποίηση Σύμβασης
Σύμφωνα με τους όρους της παραγρ. 4.5 της διακήρυξης

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση Βλ. άρθρο 1.2 της παρούσας
Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :
•

Στο ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων
οικοδομικών και Η/Μ εργασιών», συνολικού προϋπολογισμού: 486.560,47 €.

•

Στο ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών επίπλων», συνολικού
προϋπολογισμού: 217.656,32 €.

•

Στο

ΤΜΗΜΑ

3:

«Προμήθεια

και

εγκατάσταση

ειδικών

προθηκών»,

συνολικού

φωτιστικών»,

συνολικού

προϋπολογισμού: 330.596,83 €.
•

Στο

ΤΜΗΜΑ

4:

«Προμήθεια

και

εγκατάσταση

ειδικών

προϋπολογισμού: 5.410,00 €.
Αναλυτικά:

Α/Α

Είδος εργασιών

Μον.

Ποσότητα

Τιμή μον.

Δαπάνη

ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και H/M εργασιών

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ
Πάγκος μοριοσανίδας
Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης με
επένδυση από καπλαμά δρυός
Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης
βαμμένος με λάκα ματ
Ερμάρια επί δαπέδου με ταμπλαδωτά φύλλα
(βαμμένα)
Ερμάρια μεγάλου ύψους με φύλλα από
πλακάζ επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός
Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά
φύλλα (ταμπλάς από κόντρα πλακέ
θαλάσσης)
Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά
φύλλα (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός)
Ερμάρια κρεμαστά με ταμπλαδωτά φύλλα
(βαμμένα)
Ερμάρια κρεμαστά με ταμπλαδωτά φύλλα
(βαμμένα)

m²

4,04

185,00 €

747,40 €

m²

3,80

220,00 €

836,00 €

m²

2,31

145,00 €

334,95 €

m²

7,51

557,00 €

4.183,07 €

m²

5,71

420,00 €

2.398,20 €

m²

1,50

510,00 €

765,00 €

m²

48,12

680,00 €

32.721,60 €

m²

4,58

510,00 €

2.335,80 €

m²

66,33

1.176,00 €

78.004,08 €

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

1.25

1.26

Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια
και συρτάρια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με
καπλαμά)
Βιβλιοστάσια αμφίπλευρα με ανοικτά ράφια
(κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά)
Ξύλινη επένδυση μετώπου συρταριών από
ξύλο δρυός
Ξύλινη επένδυση βάσης επιτραπέζιων
προθηκών σκευοφυλακίου 106 από ξύλο
δρυός
Τροχήλατο τραπέζι από ξύλο δρυός
Σταθερό τραπέζι από ξύλο δρυός
Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων
Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων (επίτοιχα)
Απαγωγός εστία
Καθίσματα γραφείου τροχήλατα χωρίς
μπράτσα
Καθίσματα γραφείου τροχήλατα με μπράτσα
Καθίσματα γραφείου σταθερά χωρίς μπράτσα
Ανοξείδωτος νεροχύτης ένθετος
ΠΑΛΑΙΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ
Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια
(κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά)
Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο
υαλοστάσιο και συρτάρια (ταμπλάς από
μασίφ ξυλεία δρυός) ΤΥΠΟΣ Α
Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο
υαλοστάσιο και συρτάρια (ταμπλάς από
μασίφ ξυλεία δρυός) ΤΥΠΟΣ Β

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ + ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΠΑΤΑΡΙ
Κατασκευή μεταλλικού παταριού και λοιπές
οικοδομικές εργασίες

m²

82,69

856,50 €

70.823,99 €

m²

66,35

1.376,00 €

91.297,60 €

m²

9,41

210,00
€

1.976,10 €

m²

14,45

90,00 €

1.300,50 €

τεμ.
τεμ.
m²
m²
τεμ.

4,00
6,00
89,74
53,60
1,00

620,00 €
620,00 €
280,00 €
260,00 €
1.280,00 €

2.480,00 €
3.720,00 €
25.127,20 €
13.936,00 €
1.280,00 €

τεμ.

7,00

270,00 €

1.890,00 €

τεμ.
τεμ.
τεμ.

2,00
8,00
1,00

310,00 €
460,00 €
180,00 €

620,00 €
3.680,00 €
180,00 €

m²

89,50

820,00 €

73.390,00 €

m²

17,43

1.100,00 €

19.173,00 €

m²

20,57

1.100,00 €

22.627,00 €

Κ/Α

1,00

11.534,26 €

11.534,26 €

Kgr

1,00

19.198,72 €

19.198,72 €

Σύνολο του Τμήματος 1

486.560,47 €

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.27

Προμήθεια και εγκατάσταση αεραγωγών
κλιματισμού

Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών επίπλων

2.1

ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ
Μεταλλικά βιβλιοστάσια μονόπλευρα

m²

82,72

315,00 €

26.056,80 €

2.2
2.3

Μεταλλικά βιβλιοστάσια αμφίπλευρα
Κυλιόμενα βιβλιοστάσια

m²
m³

66,31
76,06

610,00 €
900,00 €

40.449,10 €
68.454,00 €

2.4

Ανοξείδωτος σκελετός & περίβλημα
συρταριέρας πλάτους έως 2,00μ. βάθους έως
0,90μ. και ύψους 1.50μ.

m³

11,54

1.305,00 €

15.059,70 €

m³

12,42

1.696,00 €

21.064,32 €

m³

9,28

210,00 €

1.948,80 €

m³

0,32

210,00 €

67,20 €

m³

38,08

420,00 €

15.993,60 €

m³

2,56

420,00 €

1.075,20 €

τεμ.
τεμ.
m³
τεμ.
τεμ.

2,00
2,00
87,67
2,00
1,00

900,00 €
120,00 €
280,00 €
250,00 €
400,00 €

1.800,00 €
240,00 €
24.547,60 €
500,00 €
400,00 €

Σύνολο του Τμήματος 2

217.656,32 €

2.5
2.6

2.7

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Ανοξείδωτος σκελετός & περίβλημα
συρταριέρας πλάτους έως 2,00μ. βάθους έως
1,20μ. και ύψους 1.50μ.
Συρτάρι μήκους έως 1,00μ., πλάτους έως
0,80μ. και βάθους έως 0,20μ.
Συρτάρι μήκους έως 1,00μ., πλάτους έως
0,80μ. και βάθους πάνω από 0,20μ.
Συρτάρι μήκους 1,00μ - 2.00μ., πλάτους έως
0,80μ. και βάθους έως 0,20μ.
Συρτάρι μήκους 1,00μ - 2.00μ., πλάτους έως
0,80μ. και βάθους πάνω από 0,20μ.
Σχεδιοθήκες
Τροχήλατος φοριαμός 4 συρταριών
Συρόμενα πάνελ ανάρτησης εικόνων
Σύστημα ανάρτησης χαλιών
Κινητή ανοξείδωτη λεκάνη

Τμήμα 3. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών προθηκών
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Επίτοιχες ανοιγόμενες προθήκες
Προθήκη διαστάσεων 1,27x1,42x0,50μ
Προθήκη διαστάσεων 1,88x1,42x0,50μ
Προθήκη διαστάσεων 1,52x1,42x0,50μ
Προθήκη διαστάσεων 1,42x1,42x0,50μ
Προθήκη διαστάσεων 1,40x1,42x0,50μ
Επιτραπέζιες προθήκες
Επιτραπέζιες προθήκες διαστάσεων
2,90x1,45x1,05μ
Επιτραπέζιες προθήκες διαστάσεων
2,90x0,65x1,05μ

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

3,00
2,00
1,00
1,00
1,00

13.825,84 €
18.267,01 €
17.330,25 €
16.691,56 €
16.583,66 €

41.477,52 €
36.534,02 €
17.330,25 €
16.691,56 €
16.583,66 €

τεμ.

2,00

59.147,07 €

118.294,14 €

41.842,84 €

83.685,68 €

Σύνολο του Τμήματος 3

330.596,83 €

τεμ.

2,00

Τμήμα 4. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών φωτιστικών
4.1
4.2

Πολυέλαιος αγιορειτικού τύπου
Κρεμαστό οκταγωνικό φωτιστικό
(πολυέλαιος)

τεμ.

3,00

720,00 €

2.160,00 €

τεμ.

5,00

550,00 €

2.750,00 €

4.3

Κρεμαστό φωτιστικό

τεμ.

2,00

250,00 €

500,00 €

Σύνολο του Τμήματος 4

5.410,00 €

Γενικό Σύνολο

1.040.223,62 €

Τιμές αναφοράς
Πρόκειται για εξειδικευμένη κατασκευή και συνεπώς δεν υπάρχουν τιμές αναφοράς
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% (για προμήθεια υλικών) επί του καθαρού ποσού.

ΜΕΡΟΣ Γ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Τμήμα 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων
οικοδομικών και H/M εργασιών»
Α. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ
ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η ξυλεία δρυός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αρίστης ποιότητας, κατά το δυνατόν ισόβεννη, σωστά
αποξηραμένη με μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 10% χωρίς σφάλματα, όπως σχισίματα λόγω
απότομης ξήρανσης, στίγματα από μύκητες, παραμορφώσεις της γεωμετρίας, ρόζους, κλπ.
1.1 Πάγκος Μοριοσανίδας
Πάγκος (τύπου SHELMAPAN-EXTRAHARD P5 ) που θα αποτελείται από άνθυγρη μοριοσανίδα ανθεκτική
στην υγρασία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΝ 312:2003 Class
P5 και είναι κλάσης Ε1 όσον αφορά την εκπομπή φορμαλδεΰδης και με υλικό επικάλυψης HPL που να
ακολουθεί το ΕΝ 438-1 & 2. Πλάτος μέχρι 800χιλ. και πάχος περί τα 40χιλ. Απόχρωση της επιφάνειας ματ
λευκή, ή ανοιχτό γκρι. Το άκρο θα είναι κατά προτίμηση μονόκουρβο. Στη θέση του γραφείου στον χώρο
(002) οι πάγκος Π002.Α.1 και Π002.Α.2 θα στηρίζονται σε γαλβανισμένες μεταλλικές γωνιές και βραχίονες
στήριξης ραφιών (βαρέως τύπου). Ο πάγκος Π002α.θα εδράζεται επί των ερμαρίων.
Έπιπλο: Π002.Α.2
Βλ. Σχέδια Π09-12
1.2 Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση από καπλαμά δρυός
Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 30χιλ. με επένδυση και από τις δύο όψεις από καπλαμά
δρυός πάχους 3χιλ. Η οριζόντια επιφάνεια θα έχει ορατό άκρο από μασίφ ξυλεία δρυός με εργαλείο που
θα επικαλύπτεται από τους καπλαμάδες. Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα
βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσης.
Έπιπλο: Π201.1 (οριζόντιο και κατακόρυφο τμήμα).
Βλ. Σχέδια Π61-63
1.3 Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένος με λάκα ματ.
Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 30χιλ. βαμμένος με λάκα ματ σε λευκή απόχρωση, που θα
εδράζεται επί των υποκείμενων ερμαρίων.
Έπιπλο: Π007.1
Βλ. Σχέδια Π25-30
1.4 Ερμάρια επί δαπέδου με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα)
Ερμάρια δαπέδου, μη τυποποιημένα, με βάθος 70εκ. με «κουτιά» από μοριοσανίδα συνολικού πάχους
18 χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη λευκού χρώματος, πάχους 1 χιλ., με τελείωμα σε όλα τα
ορατά σόκορα από PVC λευκά πάχους 3 χιλ., με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και
κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες και καβίλιες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα.
Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη

λευκή πάχους 8 χιλ., τα εσωτερικά οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα
κατασκευαστούν από μοριοσανίδες με μελαμίνη ματ λευκού χρώματος, συνολικού πάχους 18 ή 20 mm
ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 χιλ. στα εμφανή σόκορα με σπασμένες
ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) θα είναι ταμπλαδωτά ανοιγόμενα. Τα πλαίσια των ταμπλάδων θα
κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός πάχους 25χιλ., ενώ οι ταμπλάδες θα είναι από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 18 χιλ. Τα φύλλα καθώς και τα εμφανή πλαϊνά των εργμαρίων θα βαφτούν
με λάκα ματ σε λευκό χρώμα. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και
κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους.
Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές
λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 χιλ. από κόντρα πλακέ
θαλάσσης βαμμένο με λάκα ματ σε λευκό χρώμα.
Έπιπλα: Ε002.1, Ε007.Α.1
Βλ. Σχέδια Π09 και Π25-29
1.5 Ερμάρια μεγάλου ύψους με φύλλα από πλακάζ επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα, με βάθος έως 55εκ., με «κουτιά» από μοριοσανίδα
συνολικού πάχους 18χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη πάχους 1χιλ., σε απομίμηση δρυός με
τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3χιλ. στο χρώμα του ξύλου, με ενώσεις των
επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες και καβίλιες. Οι
τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Οι πλάτες των ερμαρίων Ε003.1-3 θα κατασκευαστούν από
μοριοσανίδα συνολικού πάχους 18 χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένες με μελαμίνη που μιμείται ξύλο δρυός,
καθώς θα είναι ορατές. Οι πλάτες των κουτιών των ερμαρίων Ε007.Β.1-2 προς τον τοίχο, θα
κατασκευαστούν από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 8 mm. Τα ράφια και τα
κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο
επιφάνειες με μελαμίνη (1χιλ.) συνολικού πάχους 18χιλ. με περιθώριο από PVC πάχους 3χιλ. στα εμφανή
σόκορα με σπασμένες ακμές. Υπολογίζονται επτά ρυμιζόμενα ράφια καθ'ύψος σε κάθε ερμάριο. Τα
φύλλα (μονά ή διπλά) θα είναι ανοιγόμενα και θα κατασκευαστούν από πλακάζ αμφίπλευρα επενδυμένο
με καπλαμά δρυός (πάχος 3 mm), συνολικού πάχους 18χιλ., με σόκορα από λωρίδες φυσικού ξύλου.
Μεταξύ των ερμαρίων θα κατασκευαστούν και δίφυλλες πόρτες η μορφή των οποίων θα είναι ίδια με τα
φύλλα των ερμαρίων, ώστε να μην είναι διακριτή η διαφορά. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν,
χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής
ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε
πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα
ύψους 125χιλ. από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης πάχους 1χιλ. Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες
θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθάνης (Α+Β).
Έπιπλα: Ε003.1-2, Ε007.Β.1-2
Βλ. Σχέδια Π14-17 και Π25-26
1.6 Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από κόντρα πλακέ θαλάσσης)
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα, με βάθος έως 55 εκ., με «κουτιά» από μοριοσανίδα
συνολικού πάχους 18 χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη που μιμείται ξύλο δρυός, πάχους 1 χιλ.,
με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 χιλ., με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες
ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες και καβίλιες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα
γίνουν με φρέζα. Οι πλάτες των κουτιών προς τον τοίχο, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα
επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 8 χιλ.. Τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα,
θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 χιλ.)
συνολικού πάχους 18 χιλ. με περιθώριο από PVC πάχους 3 χιλ. στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές.
Τα φύλλα (μονά ή διπλά) θα είναι ανοιγόμενα και ταμπλαδωτά. Τα πλαίσια των ταμπλάδων θα
κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός πάχους 25χιλ., ενώ οι ταμπλάδες (επίπεδοι) θα είναι από

κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδυμένο αμφίπλευρα με καπλαμά δρυός πάχους 3χιλ. συνολικού πάχους 18
χιλ. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς
μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Όλη η κατασκευή θα
στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία
τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 χιλ. από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση
καπλαμά δρυός. Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής
ή ακρυλικής βάσης.
Έπιπλα: Β002.Α.1-2, Β002.Β.1-3
Βλ. Σχέδια Π09-12
1.7 Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός)
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα, με βάθος έως 55εκ, με «κουτιά» από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 18χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός, πάχους 3χιλ., με
τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από λωρίδες φυσικού ξύλου, με ενώσεις των επιφανειών με
ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα
γίνουν με φρέζα. Οι πλάτες των κουτιών προς τον τοίχο, θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 6χιλ. με επένδυση καπλαμά δρυός 3χιλ. Τα «κουτιά» θα διαχωρίζονται με κατακόρυφα
σταθερά χωρίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 18χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με
καπλαμά δρυός, πάχους 3χιλ., τα οποία θα εμφανίζονται στην όψη των ερμαρίων ως ορθογώνια
«κολωνάκια». Τα ράφια (εντός των ερμαρίων) θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης
συνολικού πάχους 18χιλ.επενδυμένα και στις δύο επιφάνειες με καπλαμά δρυός 3χιλ. και λωρίδες
φυσικού ξύλου στα εμφανή σόκορα. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) θα είναι ανοιγόμενα και ταμπλαδωτά. Τα
πλαίσια των ταμπλάδων και οι ταμπλάδες θα κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός πάχους 30χιλ.
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων
και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και
ρυθμιζόμενους. Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ενιαία ξύλινη βάση, η οποία θα καλύπτεται από
μέτωπο (σοβατεπί) από συνδυασμό ξυλείας δρυός και κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 18χιλ.,
επενδυμένη με καπλαμά δρυός, πάχους 3χιλ. Στη βάση θα είναι ενσωματωμένες οι αποσπώμενες ξύλινες
περσίδες των αεραγωγών, σύμφωνα με τα σχέδια τών μελετών και θα είναι προσαρμοσμένες στους
αεραγωγούς του κλιματισμού. Επίσης, η κατασκευή θα 'στέφεται' με ενιαίο περιμετρικό γείσο από
μασίφ ξυλεία δρυός. Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια
πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσης. Τα ερμάρια θα είναι στερεωμένα άκαμπτα στους πίσω τοίχους
ώστε να μπορούν να φέρουν αν παραστεί ανάγκη τυχόν φορτία των μεταλλικών προθηκών.
Έπιπλα: Ε106.Β1-8, Ε106.Α.1-10 και πλαϊνά ταμπλαδωτά φύλλα
Βλ. Σχέδια Π44-47 και Π50-53
1.8 Ερμάρια κρεμαστά με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα)
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, μη τυποποιημένα, με βάθος 35 εκ., διάταξης σύμφωνα με την
μελέτη, με «κουτιά» από μοριοσανίδα συνολικού πάχους 18 χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη
λευκού χρώματος, πάχους 1χιλ., με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις
των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που
χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από
μοριοσανίδα μελαμίνης πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα
κατασκευαστούν από μοριοσανίδες μελαμίνης λευκού χρώματος, συνολικού πάχους 18 mm ανάλογα
με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα
φύλλα (μονά ή διπλά) θα είναι ανοιγόμενα, ταμπλαδωτά. Τα πλαίσια των ταμπλάδων θα
κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός πάχους 25χιλ., ενώ οι ταμπλάδες θα είναι από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 18 χιλ. Τα φύλλα θα βαφτούν με λάκα ματ σε λευκό χρώμα. Τα είδη
κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες

βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Στο κάτω μέρος θα υπάρχει
κρέμαση για την απόκρυψη κρυφού φωτισμού επίσης από ξυλεία δρυός.
Έπιπλα: Ε002.2
Βλ. Σχέδια Π09-13
1.9 Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ταπλαδωτά φύλλα (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά)
Βιβλιοστάσια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα, με βάθος έως 55εκ., με «κουτιά» από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 18χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός, πάχους 3χιλ., με
τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από φυσικές λωρίδες ξύλου που καλύπτονται στις επιφάνειες από
τον καπλαμά, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες
εντορμίες και καβίλιες. Οι πλάτες των κουτιών προς τον τοίχο, θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 6χιλ. με επένδυση καπλαμά δρυός. Τα «κουτιά» θα διαχωρίζονται με κατακόρυφα
σταθερά χωρίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 18χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με
καπλαμά δρυός, πάχους 3χιλ. Τα κατακόρυφα στοιχεία θα καταλήγουν στην όψη των βιβλιοστασίων ως
«κολωνάκια» με ημιοκταγωνική διατομή/κάτοψη. Τα ράφια (εντός των βιβλιοστασίων) θα
κατασκευαστούν από πλακάζ συνολικού πάχους 18χιλ.επενδυμένα και στις δύο επιφάνειες με καπλαμά
δρυός 3χιλ. και λωρίδες φυσικού ξύλου στα εμφανή σόκορα που καλύπτονται στις επιφάνειες από τον
καπλαμά.Τα φύλλα (μονά ή διπλά) θα είναι ανοιγόμενα και ταμπλαδωτά. Τα πλαίσια των ταμπλάδων
και οι ταμπλάδες θα κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός πάχους 30χιλ. Τα είδη κιγκαλερίας
περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα κλασικού σχεδίου) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες
βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται
σε ενιαία ξύλινη βάση η οποία θα καλύπτεται από μέτωπο (σοβατεπί) από συνδυασμό ξυλείας δρυός και
επενδεδυμένου κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 18χιλ., επενδυμένη με καπλαμά δρυός,
πάχους 3χιλ. Στη βάση θα είναι ενσωματωμένες οι αποσπώμενες ξύλινες περσίδες των αεραγωγών,
σύμφωνα με τα σχέδια τών μελετών και θα είναι προσαρμοσμένες στους αεραγωγούς του κλιματισμού.
Η κατασκευή των βιβλιοστασίων θα στέφεται από ενιαίο περιμετρικό γείσο από μασίφ ξυλεία δρυός.
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής
βάσης. Τα βιβλιοστάσια θα είναι στερεωμένα άκαμπτα στους πίσω τοίχους. Σε μορφή ανάλογη με τα
φύλλα θα κατασκευαστούν και τα πλαϊνά των βιβλιοστασίων καθώς και επενδύσεις των πλαϊνών στα
παράθυρα.
Έπιπλα: Β107.Α.1, Β107.Γ.1-5, Β201.Γ.1-6, Βιβλιοθήκη 107 Πλαϊνά & επενδύσεις λαμπάδων, Βιβλιοθήκη
201 Πλαϊνά
Βλ. Σχέδια Π54-Π66
1.10 Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια και συρτάρια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με
καπλαμά)
Βιβλιοστάσια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα, με βάθος έως 55 cm, με «κουτιά» από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 18mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά ξύλου δρυός, πάχους 3 χιλ.
με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από φυσικές λωρίδες ξύλου που στις επιφάνειες θα καλύπτονται
από τον καπλαμά. Οι πλάτες των κουτιών προς τον τοίχο, θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 6χιλ. με επένδυση καπλαμά δρυός πάχους 3χιλ.. Τα «κουτιά» θα διαχωρίζονται με
κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 18χιλ., αμφίπλευρα
επενδυμένα με καπλαμά δρυός, πάχους 3χιλ. Τα κατακόρυφα στοιχεία θα καταλήγουν στην όψη των
βιβλιοστασίων ως «κολωνάκια» με οκταγωνική διατομή/κάτοψη. Τα συρτάρια θα κατασκευαστούν από
κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση καπλαμά δρυός πάχους 3χιλ. Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε
ενιαία ξύλινη βάση, η οποία θα καλύπτεται με μέτωπο (σοβατεπί) από συνδυασμό ξυλείας δρυός και
επενδεδυμένου κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 18χιλ., επενδυμένη με καπλαμά δρυός,
πάχους 3χιλ. Στη βάση θα είναι ενσωματωμένες οι αποσπώμενες ξύλινες περσίδες των αεραγωγών,
σύμφωνα με τα σχέδια των μελετών και θα είναι προσαρμοσμένες στους αεραγωγούς του κλιματισμού.

Η κατασκευή των βιβλιοστασίων θα στέφεται από ενιαίο περιμετρικό γείσο από μασίφ ξυλεία δρυός.
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής
βάσης. Τα βιβλιοστάσια θα είναι στερεωμένα άκαμπτα στους πίσω τοίχους. Περιλαμβάνονται οι ποδιές
παραθύρων 30χιλ. από πλακάζ επενδυμένο με καπλαμά δρυός πάχους 3χιλ., με τελείωμα σε όλα τα
ορατά σόκορα από μασίφ ξυλεία δρυός με εργαλείο που στις επιφάνειες θα καλύπτονται από τον
καπλαμά. Θα σκεπάζουν τις ποδιές και τα υποκείμενα συρτάρια, κάτω από τα οποία τρέχει το
περιθώριο/βάση των βιβλιοστασίων. Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα
βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσης.
Έπιπλα: Β107.Α.1, Β107.Α.2, Β107.Α.3, Β107.Α.5, Β107.Α.7, Β107.Α.9, Β107.Α.10, Β201.Α.1, Β201.Α.2,
Β201.Α.3, Β201.Α.4, Β201.Α.5, Β201.Α.6, Β201.Α.7.
Βλ. Σχέδια Π54-Π66
1.11 Βιβλιοστάσια αμφίπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά)
Βιβλιοστάσια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα, με πλάτος έως 75εκ., με «κουτιά» από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 18χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά ξύλου δρυός, πάχους 3 χιλ.
με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από φυσικές λωρίδες ξύλου που στις επιφάνειες θα καλύπτονται
από τον καπλαμά. Τα «κουτιά» θα διαχωρίζονται με κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 18χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός, πάχους 3χιλ. Τα
κατακόρυφα στοιχεία θα καταλήγουν στην όψη των βιβλιοστασίων ως «κολωνάκια» με ημιοκταγωνική
διατο-μή/κάτοψη. Οι δύο όψεις των βιβλιοστασίων θα έχουν κοινή πλάτη από κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 6χιλ. επενδυμένη με καπλαμά δρυός πάχους 3χιλ. Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ενιαία
ξύλινη βάση με μέτωπο ύψους 125χιλ. από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 18χιλ.,
επενδυμένη με καπλαμά δρυός, πάχους 3χιλ. Η κατασκευή θα στέφεται από ενιαίο περιμετρικό γείσο
από μασίφ ξυλεία δρυός. Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια
πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσης. Περιλαμβάνονται οι ποδιές παραθύρων 30χιλ. από πλακάζ
επενδυμένο με καπλαμά δρυός πάχους 3χιλ., με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από μασίφ ξυλεία
δρυός με εργαλείο που στις επιφάνειες θα καλύπτονται από τον καπλαμά. Όλες οι τελικές ξύλινες
επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσης.
Έπιπλα: Β107.Β.1-5, Β201.Β.1-3
Βλ. Σχέδια Π54-Π66

1.12 Ξύλινη επένδυση μετώπου συρταριών από ξύλο δρυός
Επένδυση με μέτωπο από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 18χιλ. επενδυμένο και από τις δύο
όψεις με φύλλο καπλαμά δρυός 3χιλ.με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από μασίφ ξυλεία δρυός που
στις επιφάνειες θα καλύπτονται από τον καπλαμά. Στην εργασία περιλαμβάνεται και η κατασκευή των
ξύλινων συρταριών των χώρων της Βιβλιοθήκης 107 και 201 που θα διαθέτουν πλευρικούς μηχανισμούς
για τη λειτουργία τους.
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής
βάσης.
Έπιπλα: ΠΡ106.Β.1, ΠΡ106.Β.2, ΠΡ106.Β.3, ΠΡ106.Β.4, Β107.Δ.1, Β107.Δ.2, Β107.Α.8, Β107.Α.6, Β107.Α.4,
Β201.Δ.1, Β201.Δ.2, Β201.Δ.3, Β201.Δ.4, Β201.Δ.5.
Βλ. Σχέδια Π44, Π49 και Π61-63
1.13 Ξύλινη επένδυση βάσης επιτραπέζιων προθηκών σκευοφυλακίου 106 από ξύλο δρυός
Επένδυση με ταμπλαδωτές επιφάνειες από ξυλεία δρυός πάχους 24 χιλ. και κόντρα πλακέ θαλάσσης
συνολικού πάχους 12χιλ. επενδυμένο και από τις δύο όψεις με φύλλο καπλαμά δρυός 3χιλ. σε σχέδιο
ανάλογο με τα ταμπλαδωτά ανοιγόμενα φύλλα των ερμαρίων του ίδιου χώρου (Σκευοφυλάκιο).

Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής
βάσης.
Έπιπλα: ΠΡ106.Β.1, ΠΡ106.Β2, ΠΡ106.Β.3, ΠΡ106.Β.4
Βλ. Σχέδια Π44, Π.49 και Π51
1.14 Τροχήλατο τραπέζι από ξύλο δρυός
Τραπέζι με οριζόντια επιφάνεια από διπλό πλακάζ, αμφίπλευρη επένδυση με φορμάικα λευκού
χρώματος πάχους 0,8 χιλ. και τελείωμα σε όλο το περιμετρικό σόκορο από μασίφ ξυλεία δρυός. Τα πόδια
του τραπεζιού θα κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός και τα δύο πόδια στη στενή πλευρά θα
καταλήγουν σε σταθερές υψηλής αντοχής ρόδες από γαλβανισμένο χάλυβα και teflon.
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής
βάσης.
Έπιπλα: ΞΤ002.1-4
Βλ. Σχέδια Π09, Π13
1.15 Σταθερό τραπέζι από ξύλο δρυός
Τραπέζι με οριζόντια επιφάνεια από διπλό πλακάζ, αμφίπλευρη επένδυση με φορμάικα λευκού
χρώματος πάχους 8 χιλ. και τελείωμα σε όλο το περιμετρικό σόκορο από μασίφ ξυλεία δρυός. Τα πόδια
του τραπεζιού θα κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός, απλού σχεδίου.
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής
βάσης. Η μορφή των τραπεζιών θα είναι ανάλογη με το Νο15. Το τραπέζι ΞΤ007.1 θα διαθέτει ανοιγόμενο
(αναδιπλούμενο) καπάκι που όταν ξεδιπλώνει θα διπλασιάζει την επιφάνεια εργασίας.
Έπιπλα: ΞΤ007.1, ΞΤ010.1, ΞΤ012.1-2, ΞΤ201.1, ΞΤ201.2
Βλ. Σχέδια Π13, Π25
1.16 Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων
Αποτελούνται από ανοξείδωτα χαλύβδινα πλαίσια 40Χ40/2χιλ. (AISI 304) που συγκρατούν το ανοξείδωτο
πλέγμα για την ανάρτηση των εικόνων. Το ανοξείδωτο πλέγμα έχει βρόγχους 100/100 Φ5χιλ. Τα
ανοξείδωτα χαλύβδινα πλαίσια στηρίζονται σε ανοξείδωτο ποδαρικό ρυθμιζόμενου ύψους και όλο το
πάνελ εντάσσεται σε πλαίσια από μασίφ ξυλεία δρυός σύμφωνα με τα σχέδια. Το ποδαρικό καλύπτεται
από δρύινο περιθώριο. Όλα τα σταθερά πάνελ συνδέονται στο άνω μέρος με δοκίδα από μασίφ ξυλεία
δρυός, πάνω στην οποία θα στηρίζονται και τα φωτιστικά των πάνελ.
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθάνικής ή ακρυλικής
βάσης.
Έπιπλα: ΠΑ003.Α.1, ΠΑ003.Α.2, ΠΑ003.Α.3
Βλ. Σχέδια Π14-Π20
1.17 Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων (επίτοιχα)
Αποτελούνται από ανοξείδωτα χαλύβδινα πλαίσια 40Χ40/2χιλ. (AISI 304) που συγκρατούν το ανοξείδωτο
πλέγμα για την ανάρτηση των εικόνων. Το ανοξείδωτο πλέγμα έχει βρόγχους 100/100 Φ5χιλ. Τα
ανοξείδωτα χαλύβδινα πλαίσια εντάσσονται σε πλαίσια από μασίφ ξυλεία δρυός, τα οποία αναρτώνται
στους περιμετρικούς τοίχους.
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής
βάσης.
Έπιπλα: ΠΑ003.Β.1-2, ΠΑ003.Β.3-19
Βλ. Σχέδια Π14-20
1.18 Απαγωγός εστία

Η απαγωγός εστία θα έχει μορφή σταθερού ερμαρίου στερεωμένου στον τοίχο και θα έχει ενδεικτικές
διαστάσεις 1300 Χ 850 Χ 2100 χιλ. Στην όψη θα διαθέτει κινητό πλαίσιο από κρύσταλλο triplex για
ασφάλεια των χρηστών, με σύστημα αντιβάρων για σταθεροποίηση σε οποιοδήποτε ύψος. Η επιφάνεια
εργασίας θα είναι από βακελιτική ανθεκτική σε ελαφρές χημικές ουσίες και θα διαθέτει χωνευτή
ανοξείδωτη λεκάνη με βαλβίδα εκροών ανοξείδωτη. Θα διαθέτει κρουνό μίξης κρύου-ζεστού νερού και
κεφαλή ρευματοληψίας 4 πριζών με στεγανό καπάκι ασφαλείας. Στην οροφή θα διαθέτει φωτιστικό με
λαμπτήρες φθορισμού ή LED. Θα διαθέτει σύστημα απαγωγής των αναθυμιάσεων με κινητήρα χαμηλού
θορύβου για περίπου 600 εναλλαγές του αέρα/ώρα του κλωβού σε στατική πίεση 200Pa. Στο κάτω μέρος
θα διαθέτει δίφυλλο ντουλάπι με ταμπλάδες όμοιους με τα παρακείμενα ερμάρια και θα είναι
επισκέψιμες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις.
Έπιπλα: ΑΠ002.1
Βλ. Σχέδια Π09, Π11.
1.19 Καθίσματα γραφείου τροχήλατα χωρίς μπράτσα
Καθίσματα γραφείου/εργασίας τροχήλατα των 5 τροχών με ρυθμιζόμενο ύψος με υδραυλικό σύστημα
και ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης. Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, ανατομικά, κατάλληλα
για καθημερινή εργασία 8 ωρών, με χαμηλή πλάτη. Η επένδυση της έδρας και της πλάτης του καθίσματος
θα είναι με δερματίνη γκρί ή μαύρου χρώματος ανθεκτική σε χημικά.
Έπιπλα: Για τους χώρους 002, 010, 012.
Βλ. Σχέδια Π09, Π31, Π41
1.20 Καθίσματα γραφείου τροχήλατα με μπράτσα
Καθίσματα γραφείου/εργασίας τροχήλατα των 5 τροχών με ρυθμιζόμενο ύψος με υδραυλικό σύστημα
και ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης. Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, ανατομικά, κατάλληλα
για καθημερινή εργασία 8 ωρών, με χαμηλή πλάτη. Η επένδυση της έδρας και της πλάτης του καθίσματος
θα είναι με δερματίνη γκρί ή μαύρου χρώματος ανθεκτική σε χημικά.
Έπιπλα: Για τον χώρο 002
Βλ. Σχέδιο Π09
1.21 Καθίσματα γραφείου σταθερά χωρίς μπράτσα
Καθίσματα γραφείου σταθερά από ξύλο καρυδιάς με μαλακή πλάτη και κάθισμα επενδεδυμένα με
δέρμα γκρί ή μαύρου χρώματος για το πατάρι της βιβλιοθήκης.
Έπιπλα: Για τον χώρο 201
Βλ. Σχέδιο Π51
1.22 Ανοξείδωτος νεροχύτης ένθετος
Νεροχύτης ένθετος σε πάγκο, από ανοξείδωτο χάλυβα Ιnox 18/10 AISI 304 με ανοξείδωτη βαλβίδα και
υπερχείλιση. Εξωτερική διάσταση 470x435χιλ. και μονή γούρνα διαστάσεων 370x360x160χιλ.
Έπιπλα: Για τον χώρο 002
Βλ. Σχέδιο Π09
ΠΑΛΑΙΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
1.23 Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά)
Βιβλιοστάσια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα, με βάθος έως 46 cm, με «κουτιά» από κόντρα πλακέ
θαλάσσης συνολικού πάχους 18mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά ξύλου δρυός, πάχους 3 χιλ.
με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από φυσικές λωρίδες ξύλου. Οι πλάτες των κουτιών προς τον τοίχο,
θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 6χιλ. με επένδυση καπλαμά δρυός. Τα

«κουτιά» θα διαχωρίζονται με κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού
πάχους 18χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός, πάχους 3χιλ. Τα κατακόρυφα στοιχεία θα
καταλήγουν στην όψη των βιβλιοστασίων ως «κολωνάκια» με ορθογώνια διατομή/κάτοψη. Τα
βιβλιοστάσια θα είναι στερεωμένα άκαμπτα στις περιμετρικές τοιχοποιίες και οι διαστάσεις τους
προσαρμοσμένες στον χώρο. Περιλαμβάνονται και τα ράφια 30χιλ. από πλακάζ επενδυμένο με καπλαμά
δρυός πάχους 3χιλ., με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από μασίφ ξυλεία δρυός με εργαλείο με τον
καπλαμά να τα καλύπτει τις επιφάνειες. Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα
βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσης.
Έπιπλα: Β101.1-6, β102.1-6
Βλ. Σχέδια Π67-70α

1.24 Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και συρτάρια (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία
δρυός) ΤΥΠΟΣ Α
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα, με βάθος έως 63εκ, με «κουτιά» από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 20χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός, πάχους 3χιλ., με τελείωμα σε όλα
τα ορατά σόκορα από λωρίδες φυσικού ξύλου, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες
και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι πλάτες των κουτιών προς τον τοίχο, θα
κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 27χιλ. με επένδυση καπλαμά δρυός 3χιλ. Τα
«κουτιά» θα διαχωρίζονται με κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους
18χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός, πάχους 3χιλ., τα οποία θα καλύπτονται στην όψη
των ερμαρίων από τορνευτά «κολωνάκια» ημικυκλικής διατομής σύνθετου προφίλ σύμφωνα με το
σχέδιο. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) θα είναι ανοιγόμενα με υαλοπίνακες πάχους 2χιλ. Τα πλαίσια των
φύλλων θα κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός πάχους 30χιλ. Τα συρτάρια θα κατασκευαστούν
από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση καπλαμά δρυός πάχους 3χιλ. Τα είδη κιγκαλερίας
περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα κλασικού σχεδίου) φύλλων και εμφανείς ορειχάλκινους
μεντεσέδες τρεις σε κάθε φύλλο. Το μπροστινό μέτωπο της βάσης θα διακοσμείται με ποδαρικά από
μασίφ ξυλεία δρυός. Η κατασκευή περιλαμβάνει ζώνη στο κάτω μέρος με συρτάρια που θα διαθέτουν
μετόπη απλού σχεδίου από μασίφ ξυλεία δρυός, κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης και μηχανισμούς
λειτουργίας. Τα συρτάρια και τα φύλλα θα διαθέτουν κλειδαριές ασφαλείας. Τα φύλλα θα έχουν
τοποθετημένους και υαλοπίνακες πάχους 3 χιλ. Επίσης, η κατασκευή θα 'στέφεται' με ενιαίο
περιμετρικό γείσο από μασίφ ξυλεία δρυός. Περιλαμβάνονται και τα ράφια 30χιλ. από πλακάζ
επενδυμένο με καπλαμά δρυός πάχους 3χιλ., με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από μασίφ ξυλεία
δρυός με εργαλείο με τον καπλαμά να τα καλύπτει τις επιφάνειες. Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα
βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσης.
Έπιπλα: Β103.1, Β103.4
Βλ. Σχέδια Π71-72δ
1.25 Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και συρτάρια (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία
δρυός) ΤΥΠΟΣ Β
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα, με βάθος έως 63εκ, με «κουτιά» από κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 24χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός, πάχους 3χιλ., με τελείωμα σε όλα
τα ορατά σόκορα από λωρίδες φυσικού ξύλου, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες
και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Οι πλάτες
των κουτιών προς τον τοίχο, θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 27χιλ. με
επένδυση καπλαμά δρυός 3χιλ. Τα «κουτιά» θα διαχωρίζονται με κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από
κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18χιλ., αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός, πάχους 3χιλ., τα
οποία θα καλύπτονται στην όψη των ερμαρίων από σκαλιστά «κολωνάκια» ορθογώνιας διατομής. Τα

φύλλα (μονά ή διπλά) θα είναι ανοιγόμενα με υαλοπίνακες πάχους 3 χιλ. Τα πλαίσια των φύλλων θα
κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός πάχους 30χιλ. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν,
χειρολαβές (πόμολα κλασικού σχεδίου) φύλλων και εμφανείς ορειχάλκινους μεντεσέδες τρεις σε κάθε
φύλλο. Το μπροστινό μέτωπο της βάσης θα είναι από μασίφ ξυλεία δρυός ύψους 230χιλ με κυματιοειδή
εγκοπή. Η κατασκευή περιλαμβάνει ζώνη στο κάτω μέρος με συρτάρια που θα διαθέτουν μετόπη απλού
σχεδίου από μασίφ ξυλεία δρυός, κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης και μηχανισμούς λειτουργίας. Τα
συρτάρια και τα φύλλα θα διαθέτουν κλειδαριές ασφαλείας. Επίσης, η κατασκευή θα 'στέφεται' με
ενιαίο περιμετρικό γείσο από μασίφ ξυλεία δρυός. Περιλαμβάνονται και τα ράφια 30χιλ. από πλακάζ
επενδυμένο με καπλαμά δρυός πάχους 3χιλ., με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από μασίφ ξυλεία
δρυός με εργαλείο με τον καπλαμά να τα καλύπτει τις επιφάνειες. Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα
βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσης.
Έπιπλα: B103.2, B103.3
Βλ. Σχέδια Π71-Π72δ
1.26 Κατασκευή μεταλλικού παταριού και λοιπές οικοδομικές εργασίες
Στις οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός μεταλλικού παταριού στο υπόγειο, στο νέο
κτήριο Σκευοφυλακίου της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους, καθώς και ορισμένες άλλες
μικρόεργασίες, απαραίτητες για το έργο. Τις οικοδομικές εργασίες θα εκτελέσει ο προμηθευτής που θα
αναλάβει την εγκατάσταση των ξύλινων επίπλων.

A. Περιγραφή εργασιών
Α.1 Καθαιρέσεις
Προβλέπεται από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη η διάνοιξη οπών στη τοιχοποιία για την εγκατάσταση
αεραγωγών απόρριψης αέρα από τους χώρους του Σκευοφυλακίου (νότιο τοίχο προς την πλευρά του
αιθρίου) και της Βιβλιοθήκης (στο ανατολικό σαχνισί). Η διάνοιξη θα γίνει με αδιατάρακτη κοπή στην
υφιστάμενη τοιχοποιία και μετά την τοποθέτηση των καναλιών θα πρέπει τα όρια να στεγανωθούν
προσεκτικά με φλάντζες και μαστίχη και στη συνέχεια να τοποθετηθούν στεγανές περσίδες εξωτερικά
για την προστασία από την είσοδο της βροχής. (Βλ. Σχέδια Π44 και Π61).
Α.2 Γυψοσανίδες
Στα πλαίσια των εργασιών ένταξης της επίπλωσης στο νέο κτήριο προβλέπονται περιορισμένης κλίμακας
εργασίες κατασκευής πετασμάτων ξηράς δόμησης από γυψοσανίδες. Προτείνεται όλες οι κατασκευές να
γίνουν με διπλά φύλλα των 12,5 χιλ. (βάρος 46,5 kg/m2) στερεωμένα σε τυποποιημένο και
πιστοποιημένο σκελετό μεταλλικό από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Μέτωπο πάνω από τα βιβλιοστάσια του
ισογείου της βιβλιοθήκης για την απόκρυψη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Στο υπόγειο μεταξύ του νεώτερου αρχείου (012) και των δωματίων προς βορράν υπάρχουν δύο
παράθυρα – φεγγίτες. Επειδή δεν πληρούν τις προδιαγραφές για την λειτουργία των
πυροδιαμερισμάτων σύμφωνα με τη μελέτη και την κατασκευασμένη εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει η
απόφραξή τους μετά την αφαίρεση των ξύλινων κουφωμάτων. Θα τοποθετηθούν διπλές πυράντοχες
γυψοσανίδες σε ανεξάρτητους σκελετούς στα δύο πρόσωπα των τοίχων.
Α.3 Σιδηρουργικές εργασίες
Ο εξώστης θα βρίσκεται στη βόρεια και ανατολική πλευρά της αίθουσας του Εικονοφυλακίου (003) και
θα έχει πρόσβαση μέσω μικρής κλίμακας στη ΝΑ γωνία του χώρου. Λεπτομέρειες στα σχέδια
Π20α_Λεπτ.Παταρ.&ΚΛιμ._Υπ. και Π20α_Λεπτ.Παταρ.&ΚΛιμ._Υπ. (2).

Η κατασκευή του εξώστη περιλαμβάνει την παραγωγή βραχιόνων στήριξης από κοιλοδοκούς 40/60 που
συνδέονται στο δοκάρι από ΟΣ με χημικά αγκύρια διατομής Μ12. Οι βραχίονες και οι δοκοί του εξώστη
θα είναι από απλό χάλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένο στην απόχρωση και των υπολοίπων μεταλλικών
στοιχείων του χώρου. Στο άλλο τους άκρο αναρτώνται από την οροφή της αιθούσης μέσω ανοξείδωτων
λείων ράβδων Φ18 (ΑISI 304). Ο τρόπος στήριξης φαίνεται στο σχέδιο Π20α, όπου στην οροφή
τοποθετείται ανοξείδωτη πλάκα με 4 αγκύρια στήριξης και κυλινδρικό εξάρτημα Φ 35 στο κέντρο που θα
διαθέτει εσωτερικό σπείρωμα Μ18 για τη στερέωση της ράβδου ανάρτησης. Ανάλογο στήριγμα θα
υπάρχει στο κάτω μέρος της ράβδου ανάρτησης, στερεωμένο στην κατά μήκος δοκό του εξώστη. Το
δάπεδο του εξώστη διαμορφώνεται με εσχάρα από ανοξείδωτες λάμες (ΑΙSI 304) διατομής 5/20 που
γεφυρώνουν τα διαστήματα μεταξύ των βραχιόνων. Για τη δημιουργία κιγκλιδώματος προβλέπεται η
τοποθέτηση ανοξείδωτου χειρολισθήρα διατομής Φ50 και οριζόντιες ανοξείδωτες λάμες διατομής 5/20
που θα στερεωθούν με συγκόλληση.
Η κλίμακα ανόδου στον εξώστη θα έχει ανάλογη κατασκευή. Οι βαθμιδοφόροι θα είναι από χάλυβα
ηλεκτροστατικά βαμμένο και τα πατήματα από λάμες ανοξείδωτες (ΑΙSI 304) διατομής 5/20 και 20/20 σε
μορφή εσχάρας που θα στερεώνονται στη θέση τους με βίδες. Το κιγκλίδωμα της σκάλας θα έχει μορφή
ανάλογη με αυτό του εξώστη.
Α.4 Επενδύσεις
Στον χώρο του εργαστηρίου συντήρησης στο υπόγειο προβλέπεται η τοποθέτηση εφυαλωμένων λευκών
πλακιδίων στον τοίχο πάνω από τον πάγκο μέχρι το ύψος των υπερκείμενων αναρτημένων ερμαρίων, με
ελάχιστες διαστάσεις 20 Χ 30 εκ. και σφράγιση αρμών με λευκό στόκο.
Α.5 Χρώματα
Για την αποκατάσταση των επιφανειών των αποφραγμένων παραθύρων και την βαφή των γυψοσανίδων
πάνω από τα βιβλιοστάσια της κατώτερης στάθμης της Βιβλιοθήκης θα χρειαστεί να γίνουν βαφές
σπατουλαριστές. Επίσης σε διάφορες θέσεις του κτηρίου μετά το πέρας της εγκατάστασης της
επιπλώσεως θα χρειαστεί να γίνουν τοπικές βαφές φρεσκαρίσματος των τοίχων, όπου έχουν προκληθεί
τυχόν εκδορές.
Β. Ανάλυση εργασιών
Β.1 Καθαιρέσεις
Διάνοιξη οπής σε σκυρόδεμα πάχους 25εκ & 15εκ, με χρήση αδιατάρακτης κοπής
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, με
εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με
διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των
μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων
και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η
μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές απαιτήσεις ακριβείας,
ελαχιστοποίηση της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιών σε
παρακείμενες ευπαθείς εγκαταστάσεις ή κατασκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής,
δισκοκοπής, αδαμαντοκοπής, υδροκοπής κλπ συναφών τεχνολογιών.
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Διάνοιξη οπής σε σκυρόδεμα πάχους 25εκ & 15εκ, με χρήση αδιατάρακτης
κοπής
Χώροι 106 και 201

K/A

1,00
1,00

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή
Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρίσμα, επιφανείας 0,05 - 0,10
m2, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία
μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.
2 Διάνοιξη οπής σε λιθεπένδυση 30εκ με χρήση αδιατάρακτης κοπής
Χώρος 106

K/A

1,00
1,00

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέπα) με
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
3 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων
Χώροι 010, 011

K/A

1,00
1,00

Β.2 Ξυλουργικά
Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά
Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά από λευκή ξυλεία, οποιωνδήποτε διαστάσεων μονόφυλλα ή πολύφυλλα
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τετράξυλο
(κάσσα) 5x6,5 cm με περιθώρια (περβάζια) 2x5 cm συνολικού πάχους 3 cm, με σκελετό από λευκή ξυλεία
διατομής 2,5x7 cm και τραβέρσες 2,5x5 cm ανά το πολύ 8 cm, επενδυμένα μέσα έξω με κόντρα πλακέ
πάχους 4 mm και εν γένει υλικά κατασκευής, ανάρτησης, στήριξης και λειτουργίας και εργασία πλήρους
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
4 Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά
Χώρος 006

K/A

1,00

Επένδυση από φύλλα μοριοσανίδας επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός
Επένδυση ξυλίνων επιφανειών με φύλλα μοριοσανίδας επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός,
στερεωνόμενα με κατάλληλο τρόπο με διαμόρφωση των αρμών, οποιωνδήποτε διαστάσεων και με
περιθώρια από πηχάκια είτε με συναρμογή ακριβείας των ακμών της με όλες τις αναγκαίες οπές ή
εντορμίες για την εφαρμογή, τα εξαρτήματα ή μηχανισμούς, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα,
καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.
5 Επένδυση από φύλλα μοριοσανίδας επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός
Χώρος 201 - επένδυση αεραγωγού απόρριψης αέρα

K/A

1,00

Γ) Πρόσθετο μεταλλικό πατάρι πρόσβασης αναρτημένων κειμηλίων
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως
160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε
θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια)
με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών
δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
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Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως
160 mm
Πρόσθετο πατάρι πρόσβασης αναρτημένων κειμηλίων

K/A

1,00

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με ανοξείδωτες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης
Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων σε οποιοδήποτε ύψος με ανοξείδωτες εσχάρες βιομηχανικής
προέλευσης, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 '"Εσχάρες
υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές", γαλβανισμένες εν θερμώ με οποιοδήποτε άνοιγμα
βρόχου, από λάμες και στρογγυλό σίδηρο. Προμήθεια εσχαρών επί τόπου, μικροϋλικά και εργασία
τοποθέτησης και στερέωσης.
7 Κατασκευή δαπέδων με ανοξείδωτες μεταλλικές εσχάρες
Πρόσθετο πατάρι πρόσβασης αναρτημένων κειμηλίων
Δάπεδο παταριού
Πατήματα κλίμακας

K/A

1,00

Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα
Κατασκευή κιγκλιδώματος από ανοξείδωτες διατομές, ποιότητας AISI 304, οιουδήποτε σχεδίου, με
μεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάμα διατομής 40x20 mm στερεωμένη στον μεταλλικό σκελετό
με ανοξείδωτες βίδες, μεταλλικά ευθύγραμμα οριζόντια στοιχεία διατομής Φ10, ανά 15 - 20 cm μεταξύ
των ορθοστατών, λοιπά ανοξείδωτα στοιχεία, συρματόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, περικόχλια και
κομβοελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και πάχους 6 mm. Πλήρως περαιωμένη
εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την
μελέτη.
8 Ανοξείδωτα κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους ø18
Πρόσθετο πατάρι πρόσβασης αναρτημένων κειμηλίων

K/A

1,00

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα (με λάμες για την στήριξη των κιγκλιδωμάτων)
Κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα. Συμττεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των
υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή.
9 Ανοξείδωτες λάμες 20.5
Πρόσθετο πατάρι πρόσβασης αναρτημένων κειμηλίων

K/A

1,00

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm
Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας
AISI 304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή
ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με
την μελέτη.
10 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm
Πρόσθετο πατάρι πρόσβασης αναρτημένων κειμηλίων

K/A

1,00

Δ) Επενδύσεις – Χρωματισμοί – Διακοσμήσεις
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 30x60 cm
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 0307-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την
απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04
m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση
των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς
χρωστικές ή αρμόστοκο.
Περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η
τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα
πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.
11 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 30x60 cm
Χώρος 002

K/A

1,00

Ηλεκτροστατική βαφή (χαλύβδινα στοιχεία παταριού)
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
12 Ηλεκτροστατική βαφή
Xαλύβδινα στοιχεία παταριού

K/A

1,00

Χρωματισμοί επί τοίχου με πλαστικό χρώμα και σπατουλάρισμα
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής διασποράς
χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την
μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου,ικριώματα και εργασία.

13 Χρωματισμοί επί τοίχου με πλαστικό χρώμα και σπατουλάρισμα
Χώροι 010,011,012,107

K/A

1,00

Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm
Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών), εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm, ήτοι ταινία, υλικά
τοποθετήσεως, ικριώματα και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
14

Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως
25 cm
Χώρος 107

K/A

1,00

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm, οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών,
εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός περιλαμβάνεται).
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
15 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Χώροι 010,011,012

K/A

1,00

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm
Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18mm, οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών,
εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός περιλαμβάνεται).
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
16 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm
Χώρος 107

K/A

1,00

Στις εργασίες περιλαμβάνονται:
Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που
αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της
μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης.
Επίσης περιλαμβάνονται:
Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ.
[ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης,
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων
και μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και

την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των
περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη
των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς
όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται)
Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων,
μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα
στους όρους δημοπράτησης του έργου.
Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών
πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν
προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών. πλην των περιπτώσεων, που η
μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος.
Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή
μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της
μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους
υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης.

1.26 Προμήθεια και εγκατάσταση αεραγωγών κλιματισμού
A.
Περιγραφή εργασιών
Η προμήθεια και εγκατάσταση των αεραγωγών αποτελεί συμπλήρωμα της υπάρχουσας εγκατάστασης
ως προς τα οριζόντια τμήματα του δικτύου των αεραγωγών χωρίς να τροποποιηθούν οι παροχές. Σκοπός
είναι η προσαρμογή στις αισθητικές απαιτήσεις των προτεινόμενων από την αρχιτεκτονική μελέτη
ξύλινων επίπλων. Η προμήθεια και εγκατάσταση των αεραγωγών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τη μελέτη
και τις υποδείξεις του επιβλέποντος.
Οι αεραγωγοί θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα με θερμική μόνωση Frelen στις προσαγωγές, τα
στόμια αέρος θα είναι γραμμικά από αλουμίνιο με εξαίρεση τις θέσεις όπου στα σχέδια αναφέρεται ότι
θα είναι ξύλινες περσίδες ενσωματωμένες στην επίπλωση.
Στόμια
Όλα τα στόμια αέρος θα είναι γραμμικά αλουμινίου με φλάντζα με εξαίρεση τα στόμια επιστροφής του
σκευοφυλακίου (σοβατεπι) που θα είναι χωρίς φλάντζα.
Ανεμιστήρες απόρριψης αέρα
Οι ανεμιστήρες απόρριψης αέρα που χρησιμοποιούνται είναι τύπου βαρελάκι αεραγωγού (In-line fan).
Αεραγωγοί από λαμαρίνα
Οι αεραγωγοί θα είναι από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο.
Μόνωση Αεραγωγών
Όλοι οι αεραγωγοί προσαγωγής και ανακυκλοφοριας κλιματισμένου αέρα, θα μονωθούν προς αποφυγή
απωλειών θερμότητας ή ψύχους καθώς και συμπύκνωσης υδρατμών πάνω στις ψυχρές πλευρές των
επιφανειών τους κατά την θερινή λειτουργία.

Η μόνωση θα είναι από μη αναφλέξιμο υλικό, ενδεικτικού τύπου Frelen.
Μόνωσή θα προβλεφθεί για όλα τα κιβώτια εκτόνωσης (Plenum) προσαγωγής και επιστροφής.

Β. Ανάλυση εργασιών
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεων,
θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους αμερικάνικους κανονισμούς.
Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ, S κτλ) οι καταυθυντήρες αέρα,
τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα και τα στόμια λήψεως ή
απορρίψεως αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδερο και υλικά σύνδεσης, στερέωσης και στεγάνωσης
και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης
Μόνωση αεραγωγού από σύνθετο καουτσούκ (μη αναφλέξιμο) ενδεικτικού τύπου Frelen.
Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με µε υλικό από ελαστομερή μόνωση (ενδεικτικού
τύπου Frelen) κατάλληλη για εγκαταστάσεις κλιματισμού πάχους 10 εκατοστών. Το υλικό θα φέρει
επικάλυψη αλουμινίου πάχους 50 μm και θα είναι εναρμονισμένο με το ΕΝ14304/2009. Περιλαμβάνεται
η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως ή
στερεώσεως της μονώσεως και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
Ανεμιστήρας απόρριψης αέρα (τύπου βαρελάκι), παρoχής 7Q0 m3/h και στατικής πίεσης 100 Pa
Ανεμιστήρας απόρριψης αέρα (τύπου βαρελάκι), παροχής 700m3/h και στατικής πίεσης 100 Pa πλήρως
τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
Ανεμιστήρας απόρριψης αέρα (τύπου Βαρελάκι), παροχής 900m3/h και στατικής πίεσης 100 Pa
Ανεμιστήρας απόρριψης αέρα (τύπου βαρελάκι), παροχής 900m3/h και στατικής πίεσης 100 Pa πλήρως
τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια, 1 κατεύθυνσής, διαστάσεων 300mm χ 125mm
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια, 1 κατεύθυνσης, διαστάσεων 300mm χ 125mm πλήρως
τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια. 1 κατεύθυνσής. διαστάσεων 600mm χ 200mm
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια, 1 κατεύθυνσης, διαστάσεων 600mm χ 200mm πλήρως
τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια, 1 κατεύθυνσής, διαστάσεων 1200mm χ 200mm
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια, 1 κατεύθυνσης, διαστάσεων 1200mm χ 200mm πλήρως
τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια. 1 κατεύθυνσής, διαστάσεων 250mm χ 200mm
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια, 1 κατεύθυνσης, διαστάσεων 250mm χ 200mm πλήρως
τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια. 1 κατεύθυνσής, διαστάσεων 300mm χ 250mm
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια, 1 κατεύθυνσης, διαστάσεων 300mm χ 250mm πλήρως
τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου διαστάσεων 2500mm χ 100mm
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου διαστάσεων 2500mm χ 100mm πλήρως τοποθετημένος.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου διαστάσεων 1200mm χ 100mm
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου διαστάσεων 1200mm χ 100mm πλήρως τοποθετημένος.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου διαστάσεων 950mm χ 100mm
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου διαστάσεων 950mm χ 100mm πλήρως τοποθετημένος.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου διαστάσεων 1350mm χ 100mm
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου διαστάσεων 1350mm χ 100mm πλήρως τοποθετημένος.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου διαστάσεων 900mm χ 85mm
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου διαστάσεων 900mm χ 85mm πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται
τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου διαστάσεων 600mm χ 85mm
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου διαστάσεων 600mm χ 85mm πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται
τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου διαστάσεων 800mm χ 85mm
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου διαστάσεων 800mm χ 85mm πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται
τα ειδικά τεμάχια, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως
Περσίδα απόρριψης αέρα διαστάσεων 375mm x 175mm
Στόμια λήψεως νωπού αέρα από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επί
τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία
Περσίδα απόρριψης αέρα διαστάσεων 300mm x 250mm
Στόμια λήψεως νωπού αέρα από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επί
τόπου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία
Στις εργασίες περιλαμβάνονται:
Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που
αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της
μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης.
Επίσης περιλαμβάνονται:
Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ.
[ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]

Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης,
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων
και μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και
την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των
περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη
των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς
όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται)
Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων,
μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα
στους όρους δημοπράτησης του έργου.
Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών
πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν
προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών. πλην των περιπτώσεων, που η
μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος.
Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή
μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της
μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους
υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης.

Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών επίπλων
ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
2.1 Μεταλλικά βιβλιοστάσια μονόπλευρα
Μεταλλικά βιβλιοστάσια βάθους 36εκ. με σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304), ράφια και πλάτη
από ανοξείδωτο χαλυβδοελάσματα πάχους 2χιλ. Όλα τα ανοξείδωτα στοιχεία της κατασκευής θα είναι
βαμμένα με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με πάχος επικάλυψης 60μm, σε χρώμα γκρι
αλουμινίου (κατά RAL 9007) ή ανοικτό γκρι (κατά RAL 7035). Στα πλαϊνά θα υπάρχουν οπές για τη
ρύθμιση του ύψους των ραφιών και ο αντίστοιχος μηχανισμός στήριξης αυτών να είναι ασφαλής και
εύκολος στη χρήση. Η πρόσοψη των ραφιών (σόκορο) θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να
υποδέχεται βιβλιοδείκτη. Οι βιβλιοδείκτες θα είναι κατασκευασμένοι από ακρυλικό υλικό και θα
επικολλώνται ή θα σύρονται στην πρόσοψη των ραφιών. Διαστάσεις 20-25Χ200-220 χιλ. Οι βιβλιοδείκτες
θα είναι πολλαπλής χρήσης και να μπορούν να δεχθούν χάρτινη ετικέτα στην οποία να αναγράφεται η
σήμανση. Η πίσω πλευρά των ραφιών θα πρέπει κατά προτίμηση θα φέρει υποδοχή (κανάλι) για την
τοποθέτηση ειδικής πλάτης στήριξης (stop) των βιβλίων προσαρμοζόμενη σφικτά και μετακινούμενη
χωρίς την χρήση εργαλείων. Προβλέπεται ένας βιβλιοστάτης για κάθε ράφι που θα είναι ατσάλινη πλάκα
ή ελάσμα σχήματος U ή V και ύψους 150-200 χιλ.
Το γείσο διαμορφώνεται επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα και μασίφ ξυλεία δρυός. Στις στενές πλευρές,
όπου είναι ορατές τοποθετείται ταμπλάς από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση από καπλαμά δρυός
πάχους 3χιλ.
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής
βάσης.
Έπιπλα: Β005.Α.1-3, Β010.Α.1-2, Β011.Α.1-3, Β012.Α.1-4
Βλ. Σχέδια Π21-24 και Π31-40
2.2 Μεταλλικά βιβλιοστάσια αμφίπλευρα
Μεταλλικά βιβλιοστάσια πλατους 67εκ. με σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304), ράφια και πλάτη
από ανοξείδωτο χαλυβδοελάσματα πάχους 2χιλ. Όλα τα ανοξείδωτα στοιχεία της κατασκευής θα είναι
βαμμένα με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με πάχος επικάλυψης 60μm, σε χρώμα γκρι
αλουμινίου (κατά RAL 9007) ή ανοικτό γκρι (κατά RAL 7035). Στα πλαϊνά θα υπάρχουν οπές για τη
ρύθμιση του ύψους των ραφιών και ο αντίστοιχος μηχανισμός στήριξης αυτών να είναι ασφαλής και
εύκολος στη χρήση. Η πρόσοψη των ραφιών (σόκορο) θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να
υποδέχεται βιβλιοδείκτη. Οι βιβλιοδείκτες θα είναι κατασκευασμένοι από ακρυλικό υλικό και θα
επικολλώνται ή θα σύρονται στην πρόσοψη των ραφιών. Διαστάσεις 20-25Χ200-220 χιλ. Οι βιβλιοδείκτες
θα είναι πολλαπλής χρήσης και να μπορούν να δεχθούν χάρτινη ετικέτα στην οποία να αναγράφεται η
σήμανση. Η πίσω πλευρά των ραφιών θα πρέπει κατά προτίμηση θα φέρει υποδοχή (κανάλι) για την
τοποθέτηση ειδικής πλάτης στήριξης (stop) των βιβλίων προσαρμοζόμενη σφικτά και μετακινούμενη
χωρίς την χρήση εργαλείων. Προβλέπεται ένας βιβλιοστάτης για κάθε ράφι που θα είναι ατσάλινη πλάκα
ή έλασμα σχήματος U ή V και ύψους 150-200 χιλ.
Το γείσο διαμορφώνεται επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα και μασίφ ξυλεία δρυός. Στις στενές πλευρές,
όπου είναι ορατές τοποθετείται ταμπλάς από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση από καπλαμά δρυός
πάχους 3χιλ.
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής
βάσης.
Έπιπλα: Β005.Β.1-2, Β010.Β.1-4, Β011.Β.1-3, Β012.Β.1-3.
Βλ. Σχέδια Π21-24 και Π31-40

2.3 Κυλιόμενα βιβλιοστάσια
Κυλιόμενα βιβλιοστάσια μεταλλικής κατασκευής με κυλιόμενη μονάδα δύο πλευρών βιβλιοστασίου από
ανοξείδωτο χάλυβα με τρεις στήλες σε κάθε πλευρά και πέντε ράφια καθ΄ ύψος. Διαστάσεις μονάδας:
ύψος έως 2,40μ., μήκος 2,78μ. και πλάτος 0,76μ. Οι επιφάνειες των στοιχείων θα είναι ομαλές και λείες
προς αποφυγήν τραυματισμών των χρηστών και του υλικού. Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα με
υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με πάχος επικάλυψης 60μm, σε χρώμα γκρι αλουμινίου (κατά
RAL 9007) ή ανοικτό γκρι (κατά RAL 7035). Τα κάθετα στοιχεία θα φέρουν στήλες από κατάλληλες οπές
στήριξης των ραφιών ανά 25-32 χιλ. για την εύκολη μετατόπιση των ραφιών κατά ύψος. Η στήριξη των
ραφιών θα επιτυγχάνεται με ισχυρούς ατσάλινους βραχίονες (brackets) πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ., οι
οποίοι θα πρέπει να τοποθετούνται και αφαιρούνται εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων. Κάθε
ορθοστάτης θα πρέπει να φέρει στο κάτω μέρος του και στα σημεία επαφής με το τροχήλατο πλαίσιο
κατάλληλες υποδοχές για την ασφαλή σύνδεσή του με αυτές. Τουλάχιστον η κατακόρυφη πρόσοψη κάθε
ορθοστάτη σε κάθε ανοιγόμενο διάδρομο θα πρέπει να φέρει προεξέχον κάλυμμα από ελαστικό ή άλλο
απορροφητικό και ανθεκτικό υλικό για την απορρόφηση των κραδασμών κατά το κλείσιμο των
συστοιχιών και την επαφή των αντικριστών ορθοστατών μεταξύ τους.
Τα ράφια θα είναι από χαλυβδοέλασμα πάχους 2χιλ. μήκους ~90εκ. και πλάτους 30εκ. με πρόσοψη
(σόκορο) 25-35 χιλ. διαμορφωμένη με τουλάχιστον διπλό λύγισμα για την μείωση των αιχμών και
περιορισμό της κάμψης. Τα ράφια θα είναι βαμμένα με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με
πάχος επικάλυψης 60μm, σε χρώμα γκρι αλουμινίου (κατά RAL 9007) ή ανοικτό γκρι (κατά RAL 7035). Η
πρόσοψη των ραφιών (σόκορο) θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να υποδέχεται βιβλιοδείκτη.
Οι βιβλιοδείκτες θα είναι κατασκευασμένοι από ακρυλικό υλικό και θα επικολλώνται ή θα σύρονται στην
πρόσοψη των ραφιών. Διαστάσεις 20-25Χ200-220 χιλ. Οι βιβλιοδείκτες θα είναι πολλαπλής χρήσης και
να μπορούν να δεχθούν χάρτινη ετικέτα στην οποία να αναγράφεται η σήμανση. Η πίσω πλευρά των
ραφιών θα πρέπει κατά προτίμηση θα φέρει υποδοχή (κανάλι) για την τοποθέτηση ειδικής πλάτης
στήριξης (stop) των βιβλίων προσαρμοζόμενη σφικτά και μετακινούμενη χωρίς την χρήση εργαλείων.
Προβλέπεται ένας βιβλιοστάτης για κάθε ράφι που θα είναι ατσάλινη πλάκα ή έλασμα σχήματος U ή V
και ύψους 150-200 χιλ.
Κάθε κυλιόμενη μονάδα θα αποτελείται από ένα κινητό ατσάλινο πλαίσιο (βάση) από υλικό πάχους 0,71 χιλ., ενισχυμένων με κατάλληλες νευρώσεις, ανθεκτικό σε μεγάλη καταπόνηση και ελάχιστη
παραμόρφωση. Στο κάτω μέρος του πλαισίου θα βρίσκονται ο άξονας μετάδοσης της κίνησης, οι τροχοί
και τα γρανάζια για την κίνηση της συστοιχίας. Οι τροχοί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από
ανθεκτικό υλικό με επίπεδη επιφάνεια κύλισης από συνθετικό υλικό έτσι ώστε να αποφεύγονται
κραδασμοί και θόρυβοι. Στο τέλος κάθε πλαισίου, στο προσβάσιμο, από τον χρήστη, το πλαίσιο να
φιλοξενεί το τιμόνι της συστοιχίας. Κάθε κυλιόμενη μονάδα θα στηρίζεται στους εξωτερικούς
ορθοστάτες με τραβέρσες ατσάλινες σε μορφή Χ ή τελάρου, ή άλλο, πάχους 2 mm τουλάχιστον και
διατομής 8Χ10 χιλ. Το τιμόνι στο εξωτερικό μέρος κάθε συστοιχίας θα κινεί τον άξονα μετάδοσης της
κίνησης του πλαισίου μέσω κατάλληλου συντελεστή μείωσης (reduction), ώστε συστοιχίες με πλήρες
φορτίο να μετακινούνται με την ελάχιστη σωματική προσπάθεια.
Τα βιβλιοστάσια θα κινούνται πάνω σε ράγες από ατσάλινο προφίλ και πακτωμένες, είτε στο υπάρχον
δάπεδο, είτε επί πρόσθετου δαπέδου με κατάλληλο επικλινές (ράμπα) στις ακραίες πλευρές του για την
εύκολη και απρόσκοπτη μετακίνηση των χρηστών και των τροχήλατων μέσων μεταφοράς βιβλίων. Οι
τροχιογραμμές πρέπει να οριζοντιώνονται απόλυτα με μηδενική απόκλιση για τουλάχιστον 4 μέτρα. Η
εγκατάσταση των τροχιογραμμών περιλαμβάνει και τις εργασίες διαμόρφωσης του δαπέδου αν αυτό
απαιτείται για την εύκολη και απρόσκοπτη μετακίνηση των χρηστών και των τροχήλατων μέσων
μεταφοράς βιβλίων.
Τέλος, προβλέπεται σύστημα σήμανσης και προσανατολισμού των βιβλιοστασίων και των συστοιχιών
(σειρών) βιβλιοστασίων μέσω πινακίδων με υποδοχή – θήκη για χάρτινες κάρτες.
Έπιπλα: ΚΒ012.1

Βλ. Σχέδιο Π41
2.4 Ανοξείδωτος σκελετός & περίβλημα συρταριέρας πλάτους έως 2,00μ. βάθους έως 0,90μ. και
ύψους 1.50μ.
Σκελετός & περίβλημα συρταριέρας από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304). Τα πάχη των λαμαρινών θα είναι
2 χιλ.Το κλειστό περίβλημα θα έχει ενσωματωμένους τους οδηγούς και ρουλεμαν ολίσθησης των
συρταριών και σύστημα κλειδώματος των συρταριών. Όλη η κατασκευή θα είναι συγκολλητή και
βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με πάχος επικάλυψης 60μm, σε χρώμα γκρι
αλουμινίου (κατά RAL 9007) ή ανοικτό γκρι (κατά RAL 7035). Συνολικό πλάτος έως 2,00μ. βάθος έως
1,20μ. και ύψους 1.50μ.
Έπιπλα: Σ003.1-2, Σ011.1-2
Βλ. Σχέδια Π14-Π18, Π39
2.5 Ανοξείδωτος σκελετός & περίβλημα συρταριέρας πλάτους έως 2,00μ. βάθους έως 1,20μ. και
ύψους 1.50μ.
Σκελετός & περίβλημα συρταριέρας από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304). Τα πάχη των λαμαρινών θα είναι
2 χιλ.Το κλειστό περίβλημα θα έχει ενσωματωμένους τους οδηγούς και ρουλεμάν ολίσθησης των
συρταριών και σύστημα κλειδώματος των συρταριών. Όλη η κατασκευή θα είναι συγκολλητή και
βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με πάχος επικάλυψης 60μm, σε χρώμα γκρι
αλουμινίου (κατά RAL 9007) ή ανοικτό γκρι (κατά RAL 7035). Συνολικό πλάτος έως 2,00μ. βάθος έως
1,20μ. και ύψους 1.50μ.
Έπιπλα: Σ007.1-4
Βλ. Σχέδια Π25-29
2.6 Συρτάρι μήκους έως 1,00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους έως 0,20μ.
Συρτάρι από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) (τραβέρσες και πάτος) και με σύστημα φρένου. Προβλέπεται
μικρή ταμπέλα στην όψη κάθε συρταριού. Οι ταμπέλες θα είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό υλικό
και θα επικολλώνται ή θα σύρονται στην πρόσοψη των συρταριών. Διαστάσεις 20-25Χ200-220 χιλ. Οι
ταμπέλες θα είναι πολλαπλής χρήσης και να μπορούν να δεχθούν χάρτινη ετικέτα στην οποία να
αναγράφεται η σήμανση. Όλα τα συρτάρια θα διαθέτουν από δύο λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα.
Έπιπλα: Σ007.1-4
Βλ. Σχέδια Π25-29
2.7 Συρτάρι μήκους έως 1,00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους πάνω από 0,20μ.
Συρτάρι από ανοξείδωτο χάλυβα (τραβέρσες και πάτος) και με σύστημα φρένου. Προβλέπεται μικρή
ταμπέλα στην όψη κάθε συρταριού. Οι ταμπέλες θα είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό υλικό και θα
επικολλώνται ή θα σύρονται στην πρόσοψη των συρταριών. Διαστάσεις 20-25Χ200-220 χιλ. Οι ταμπέλες
θα είναι πολλαπλής χρήσης και να μπορούν να δεχθούν χάρτινη ετικέτα στην οποία να αναγράφεται η
σήμανση. Όλα τα συρτάρια θα διαθέτουν από δύο λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα.
Έπιπλα: Σ007.1-4
Βλ. Σχέδια Π25-29
2.8 Συρτάρι μήκους 1,00μ - 2.00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους έως 0,20μ.
Συρτάρι από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) (τραβέρσες και πάτος) και με σύστημα φρένου. Προβλέπεται
μικρή ταμπέλα στην όψη κάθε συρταριού. Οι ταμπέλες θα είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό υλικό
και θα επικολλώνται ή θα σύρονται στην πρόσοψη των συρταριών. Διαστάσεις 20-25Χ200-220 χιλ. Οι
ταμπέλες θα είναι πολλαπλής χρήσης και να μπορούν να δεχθούν χάρτινη ετικέτα στην οποία να
αναγράφεται η σήμανση. Όλα τα συρτάρια θα διαθέτουν από δύο λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα.
Έπιπλα: Σ003.1-2, Σ007.1, Σ011.1-2

Βλ. Σχέδια Π14-Π18, Π25, Π39
2.9 Συρτάρι μήκους 1,00μ - 2.00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους πάνω από 0,20μ.
Συρτάρι από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) (τραβέρσες και πάτος) και με σύστημα φρένου. Προβλέπεται
μικρή ταμπέλα στην όψη κάθε συρταριού. Οι ταμπέλες θα είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό υλικό
και θα επικολλώνται ή θα σύρονται στην πρόσοψη των συρταριών. Διαστάσεις 20-25Χ200-220 χιλ. Οι
ταμπέλες θα είναι πολλαπλής χρήσης και να μπορούν να δεχθούν χάρτινη ετικέτα στην οποία να
αναγράφεται η σήμανση. Όλα τα συρτάρια θα διαθέτουν από δύο λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα.
Έπιπλα: Σ011.1 - 2
Βλ. Σχέδια Π36-40
2.10 Σχεδιοθήκες
Σχεδιοθήκη εξ΄ ολοκλήρου χαλύβδινης κατασκευής ηλεκτροστατικά βαμμένης τύπου Νeolt με 5
συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας, κατάλληλη για σχέδια μεγέθους έως Α0, σε λευκό χρώμα.
Συνολικό μέγεθος εσωτερικά του συρταριού: πλάτος 1,22 Χ βάθος 0,86 Χ ύψος 0,09 Χ 10 συρτάρια.
Έπιπλα: ΣΧΔ002.1-2
Βλ. Σχέδιο Π09
2.11 Τροχήλατος φοριαμοί 4 συρταριών
Οι φοριαμοί θα είναι κατασκευασμένοι από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη κατά προτίμηση σε
χρώμα λευκό ή ανοιχτό γκρι. Θα διαθέτουν τέσσερα συρτάρια ο καθένας και κλειδαριά ασφαλείας και
ανοξείδωτη ή νίκελ λαβή. Συνολικό μέγεθος 0,55Χ0,40Χ0,60
Έπιπλα: Φ002.1-2
Βλ. Σχέδιο Π09

2.12 Συρόμενα πάνελ ανάρτησης εικόνων
Κάθε συρόμενο πάνελ αποτελείται από ένα χαλύβδινο πλαίσιο 40/60/3χιλ. (AISI 304), το οποίο συγκρατεί
το ανοξείδωτο πλέγμα για την ανάρτηση των εικόνων και έχει βρόγχους 100/100 Φ5χιλ. το οποίο θα είναι
βιδωμένο στην θέση του και όχι συγκολλητό. Κάθε πάνελ θα διαθέτει ανοξείδωτη λαβή στην έξω πλευρά.
Στο άνω μέρος του κάθε πάνελ βρίσκεται ο μηχανισμός ολίσθησης ο οποίος σύρεται μέσα σε έναν
χαλύβδινο οδηγό ολίσθησης που θα μπορεί να φέρει το βάρος του πάνελ με τις αναρτημένες εικόνες. Η
σταθερή ολίσθηση των πάνελ εξασφαλίζεται από τις ροδέλες (όρθια κυλινδρικά ρουλεμάν
επενδεδυμένα με τεφλόν) σταθεροποίησης που τοποθετούνται εκατέρωθεν κάθε πάνελ στο κάτω μέρος
και το συγκρατούν από πιθανή αιώρηση.
Κάθε συρόμενο πάνελ στηρίζεται στο εξωτερικό πλαίσιο στήριξης που αποτελείται από χαλύβδινη
διατομή 40/40/2χιλ., μέσω μιας χαλύβδινης δοκού στήριξης 40/60/3χιλ. που αναρτάται με αγκύρια από
την οροφή του χώρου.
Όλη η κατασκευή θα είναι βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με πάχος επικάλυψης
60μm, σε χρώμα γκρι αλουμινίου (κατά RAL 9007) ή ανοικτό γκρι (κατά RAL 7035). Στο πίσω μέρος του
κάθε πάνελ θα υπάρχει αντικραδασμικό στοπ τερματισμού.
Τα συρόμενα πάνελ θα διαθέτουν σύστημα κλειδώματος ατομικό ή ανά ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες
του επιβλέποντος.
Έπιπλα: ΣΠ003.1-2, ΣΠ003.3-4
Βλ. Σχέδια Π14-Π20
2.13 Σύστημα ανάρτησης χαλιών

Τα χαλιά και πολύτιμα κεντητά υφάσματα τυλίγονται σε ρολά γύρω από σωλήνες PVC Φ100 και Φ150
χιλ. επενδεδυμένους με λινό ύφασμα και με ανοξείδωτους άξονες Φ18 στα άκρα και μήκους έως 3.50
μ. Τα αιρετά αυτά στοιχεία θα στηρίζονται πάνω σε ισχυρούς βραχίονες από ανοξείδωτο χάλυβα
αναρτημένους με αγκύρια στον τοίχο με εγκοπές για την τοποθέτηση του κάθε στοιχείου.
Έπιπλα: ΣΑ007.1-2
Βλ. Σχέδια Π25-30
2.14 Κινητή ανοξείδωτη λεκάνη
Κινητή λεκάνη από ανοξείδωτο χάλυβα Inox 18/10 AISI 316 με γενικές διαστάσεις 1500 Χ 890 Χ 850, και
γούρνα βάθους 200 χιλ. Στηρίζεται πάνω σε τέσσερα ανοξείδωτα πόδια από κοίλες διατομές 40/40/2,5
σε δύο από τα οποία προσαρμόζονται ρόδες από teflon. Περιμετρικά το στο άνω μέρος θα διαμορφωθεί
χείλος 40 χιλ. σε αντιστοιχία προς τον σκελετό των ποδιών.
Έπιπλα: ΚΛ002.1
Βλ. Σχέδια Βλ. Σχέδια Π09, Π11

Τμήμα 3. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών προθηκών
ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ
3.1 Επίτοιχες ανοιγόμενες προθήκες
Επίτοιχες προθήκες με αφανή μηχανισμό στήριξης της ανοιγόμενης πόρτας. Η πόρτα ανοίγει
περιστροφικά και κλείνει υπό πίεση σε ελαστικά περιθώρια για να εξασφαλίζεται αεροστεγώς το
περιεχόμενό της. Προβλέπεται εσωτερικός φωτισμός με οπτικές ίνες. Οι προθήκες αποτελούνται από
γυαλιά clearwhite laminated VSG safetyglass 8/4χιλ. Όλες οι άκρες είναι λεπτώς επεξεργασμένες με
αποτμήσεις των ακμών και γυαλισμένες, συνδεδεμένες με ειδικό μη σιλικονούχο υλικό, για το μέγιστο
βαθμό στεγανοποίησης του αέρα. Οι προθήκες κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα πάχους
τουλάχιστον 2mm καλής ποιότητας με ειδικά προφίλ αλουμινίου στο άνω και κάτω μέρος των φύλλων
για στιβαρή υποστήριξη των υαλοπινάκων. Οι προθήκες θα τοποθετηθούν στον χώρο σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης πριν την κατασκευή των ξύλινων ερμαρίων. Θα στερεωθούν με ασφάλεια στους
τοίχους με αγκύρια και ο φορέας τους θα είναι επαρκώς ισχυρός και αυτοφερόμενος. Οι προθήκες θα
βαφούν με σκούρα μπλέ-ανθρακί RAL5013 απόχρωση που θα επιβεβαιωθεί από την επίβλεψη. Η
εσωτερική πλάτη και η βάση της προθήκης από ουδέτερο χημικά MDF (χωρίς φορμαλδεϋδη) ή πλακάζ
και θα επενδυθεί με ειδικό ύφασμα σε γκρί-μπλέ απόχρωση. Η επιλογή του υφάσματος θα γίνει από την
επίβλεψη με βάση χρωματολόγιο που θα προσκομίσει ο ανάδοχος. Η γεννήτρια φωτισμού οπτικών ινών
θα βρίσκεται πάνω από την προθήκη σε μεταλλικό κουτί. Θα υπάρχουν προβολείς οπτικών ινών με
δυνατότητα περιστροφής και εστίασης σε βήμα 25 εκ. κατά μήκος της άνω και κάτω πλευράς στο
εσωτερικό της προθήκης. Τα φύλλα θα διαθέτουν κλειδαριές κατά το δυνατόν αφανείς και ασφαλείας.
Έπιπλα: ΠΡ106.Α.1-8
Βλ. Σχέδια Π44-53
3.2 Επιτραπέζιες προθήκες διαστάσεων 2,90 x 1,45 x 1,05μ (σε 2 τεμ)
Επιτραπέζιες προθήκες με πνευματικό αφανή μηχανισμό ανοίγματος στο πίσω μέρος. Στις μεγάλου
μήκους προθήκες το σύστημα ανοίγματος γίνεται μέσω ειδικών ανυψωτών στις πλευρές. Προβλέπεται
εσωτερικός φωτισμός από κρυφές ταινίες LED που θα ρευματοδοτούνται από επαναφορτιζόμενη
μπαταρία 12V. Αυτές θα τοποθετηθούν στο κενό μεταξύ των υποκείμενων συρταριέρων και θα
διαθέτουν κοινό διακόπτη για άνοιγμα και κλείσιμο του φωτισμού. Οι προθήκες αποτελούνται από
γυαλιά clearwhite laminated VSG safetyglass 8/4χιλ. Όλες οι άκρες είναι λεπτώς επεξεργασμένες και

γυαλισμένες, συνδεδεμένες με ειδικό μη σιλικονούχο υλικό, για το μέγιστο βαθμό στεγανοποίησης του
αέρα και με διακριτική ανοξείδωτη μεταλλική σύνδεση. Οι γωνίες των προθηκών είναι γυαλί με γυαλί με
άκρες 45μοιρών. Οι προθήκες κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 2mm καλής
ποιότητας με ειδικά προφίλ αλουμινίου για στιβαρή υποστήριξη. Οι προθήκες θα βαφτούν με σκούρα
μπλέ-ανθρακί RAL 5013 απόχρωση που θα επιβεβαιωθεί από την επίβλεψη. Η εσωτερική πλάτη και η
βάση της προθήκης από ουδέτερο χημικά MDF (χωρίς φορμαλδεϋδη) ή πλακάζ και θα επενδυθεί με
ειδικό ύφασμα σε γκρί-μπλέ απόχρωση. Η επιλογή του υφάσματος θα γίνει από την επίβλεψη με βάση
χρωματολόγιο που θα προσκομίσει ο ανάδοχος. Οι προθήκες θα εδράζονται πάνω στα υποκείμενα
περιβλήματα των συρταριών. Τα γυάλινα καπάκια με τα πλαίσιά τους θα διαθέτουν κλειδαριές κατά το
δυνατόν αφανείς και ασφαλείας. Το μήκος 2,90 της κάθε πλευράς θα διαιρείται σε δύο άνισες
ανεξάρτητες προθήκες.
Έπιπλα: ΠΡ106.Β.3-4
Βλ. Σχέδια Π44 και Π49
3.3 Επιτραπέζιες προθήκες διαστάσεων 2,90x0,65x1,05μ
Επιτραπέζιες προθήκες με πνευματικό αφανή μηχανισμό ανοίγματος στο πίσω μέρος. Στις μεγάλου
μήκους προθήκες το σύστημα ανοίγματος γίνεται μέσω ειδικών ανυψωτών στις πλευρές. Προβλέπεται
εσωτερικός φωτισμός από κρυφές ταινίες LED που θα ρευματοδοτούνται από επαναφορτιζόμενη
μπαταρία 12V. Αυτές θα τοποθετηθούν στο κενό μεταξύ των υποκείμενων συρταριέρων και θα
διαθέτουν κοινό διακόπτη για άνοιγμα και κλείσιμο του φωτισμού. Οι προθήκες αποτελούνται από
γυαλιά clearwhite laminated VSG safetyglass 8/4χιλ. Όλες οι άκρες είναι λεπτώς επεξεργασμένες και
γυαλισμένες, συνδεδεμένες με ειδικό μη σιλικονούχο υλικό, για το μέγιστο βαθμό στεγανοποίησης του
αέρα. Οι γωνίες των προθηκών είναι γυαλί με γυαλί με άκρες 45μοιρών. Οι προθήκες κατασκευάζονται
από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 2mm καλής ποιότητας με ειδικά προφίλ αλουμινίου γαι
στιβαρή υποστήριξη. Οι προθήκες θα βαφτούν με σκούρα μπλέ-ανθρακί RAL 5013 απόχρωση που θα
επιβεβαιωθεί από την επίβλεψη. Η εσωτερική πλάτη και η βάση της προθήκης από ουδέτερο χημικά
MDF (χωρίς φορμαλδεϋδη) ή πλακάζ και θα επενδυθεί με ειδικό ύφασμα σε γκρί-μπλέ απόχρωση. Η
επιλογή του υφάσματος θα γίνει από την επίβλεψη με βάση χρωματολόγιο που θα προσκομίσει ο
ανάδοχος. Οι προθήκες θα εδράζονται πάνω στα υποκείμενα περιβλήματα των συρταριών. Τα γυάλινα
καπάκια με τα πλαίσιά τους θα διαθέτουν κλειδαριές κατά το δυνατόν αφανείς και ασφαλείας.
Έπιπλα: ΠΡ106.Β.1-2
Βλ. Σχέδια Π44 και Π49

Τμήμα 4. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών φωτιστικών
ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
4.1 Πολυέλαιος αγιορειτικού τύπου
Ορειχάλκινος πολυέλαιος Αγιορειτικού τύπου (π.χ. του εργαστηρίου Νικολάου Αγγέλου) που θα έχει
περαστά τα τορνευτά τμήματα σε χαλύβδινο εσωτερικό άξονα και θα αναρτάται από αλυσίδα με
ανθόμορφη ροζέτα στην οροφή. Θα διαθέτει δίσκο με στηρίξεις σε μία σειρά 10 βραχιόνων, συνολικής
εξωτερικής διαμέτρου περίπου 80 εκ. Οι βραχίονες θα φέρουν ηλεκτρικούς λαμπτήρες σε μορφή κεριού
με ορειχάλκινο κορμό. Δεύτερη σειρά μικρότερων βραχιόνων ψηλότερα θα φέρει άνθη. Ο ορείχαλκος
για να έχει κατά το δυνατόν χρυσή όψη δεν θα πρέπει να περιέχει ψευδάργυρο (Zn) περισσότερο από
30% κ.β. και θα είναι βερνικωμένος για να αποφευχθεί οξείδωση.
Για τους χώρους 101, 102 και 103
Βλ. Σχέδιο Π66α
4.2 Κρεμαστό οκταγωνικό φωτιστικό (πολυέλαιος)

Μπρούτζινος πολυέλαιος οκταγωνικός σε κάτοψη με μέγιστη διάσταση 80εκ, με περιμετρικά λευκά
κρύσταλλα και θέσεις για οκτώ λαμπτήρες, σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. Τα τζάμια θα είναι
ημιδιαφανή λευκά. Ο ορείχαλκος για να έχει κατά το δυνατόν χρυσή όψη δεν θα πρέπει να περιέχει
ψευδάργυρο (Zn) περισσότερο από 30% κ.β. και θα είναι βερνικωμένος για να αποφευχθεί οξείδωση.
Για τους χώρους 106 και 201
Βλ. Σχέδια Π66α, Π66γ
4.3 Κρεμαστό φωτιστικό
Μπρούτζινο κρεμαστό εξαγωνικό φανάρι με θέσεις για τέσσερις λαμπτήρες σύμφωνα με το σχέδιο της
μελέτης. Τα τζάμια θα είναι ημιδιαφανή λευκά. Ο ορείχαλκος για να έχει κατά το δυνατόν χρυσή όψη
δεν θα πρέπει να περιέχει ψευδάργυρο (Zn) περισσότερο από 30% κ.β. και θα είναι βερνικωμένος για να
αποφευχθεί οξείδωση.
Για τους χώρους 104 και 105
Βλ. Σχέδια Π66α, Π66β

ΜΕΡΟΣ Δ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι διαστάσεις και οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών. Η
μορφή και οι διαστάσεις των προθηκών, όπως αυτές φαίνονται στα σχέδια της μελέτης, θεωρείται
δεσμευτική. Προτάσεις όμως που αποδεδειγμένα θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη λειτουργία τους, θα
εξεταστούν από την επιτροπή του διαγωνισμού, καθώς κατά το στάδιο της αποτύπωσης του χώρου
σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της διακήρυξης, μπορεί να διαπιστωθεί η ανάγκη διαφοροποίησης των
ακριβών διαστάσεων των ξύλινων ή μεταλλικών επίπλων, των προθηκών κλπ. Στην μελέτη εφαρμογής
που θα υποβληθεί από τον μελετητή, μετά από έγκριση από την διευθύνουσα υπηρεσία, επιτρέπονται
αυξομειώσεις στις διαστάσεις της τάξεως του 15% και έως 10 cm. Τα νέα σχέδια των προς προμήθεια
ειδών, θα υποβάλλονται από τον ανάδοχο κατά την υποβολή της μελέτης εφαρμογής και με πλήρη
λεπτομέρεια (όψεις, τομές, τεχνική περιγραφή). Η τυχόν αυξομείωση των διαστάσεων των προς
προμήθεια ειδών θα περιλαμβάνεται στην προσφορά του αναδόχου χωρίς προσθετή αμοιβή.

Α/Α

Είδος εργασιών

Μον
.

Κ

*

Α

*

Χ

*

Ψ

*

Ζ

=

Ποσότητα

Σχέδια

4,04

Βλ. Σχέδια Π09-12

ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και H/M εργασιών
ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ
1.1

1.2

1.3

Πάγκος μοριοσανίδας

m²

Π002.Α.1

3,75

0,8

3,00

Π002.Α.2

2,08

0,5

1,04

Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση από
καπλαμά δρυός

m²

3,80

Π201.1 (οριζόντιο τμήμα)

2,5

0,8

2,00

Π201.1 (κατακόρυφο τμήμα)

2,5

0,72

1,80

Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένος με λάκα ματ

m²

2,31

Π007.1
1.4

1.5

1.6

Ερμάρια επί δαπέδου με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα)

4,62

0,5

m²

7,51
4,5

0,8

3,60

E007.A.1

4,6

0,85

3,91

m²

5,71

Ε003.1-2

9,72

0,55

5,35

Ε007.Β.1-2

0,8

0,45

0,36

Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς
από κόντρα πλακέ θαλάσσης)
Β002.Α.1-2
Β002.Β.1-3

m²

1,50
0,33
3

Βλ. Σχέδια Π25-30

2,31

E002.1

Ερμάρια μεγάλου ύψους με φύλλα από πλακάζ
επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός

Βλ. Σχέδια Π61-63

1,5

0,4

0,20

2,6

0,5

1,30

Βλ. Σχέδια Π09 και Π25-29

Βλ. Σχέδια Π14-17 και Π25-26

Βλ. Σχέδια Π09-12

1.7

Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς
από μασίφ ξυλεία δρυός)

m²

Ε106.Β.1-8,
Χ=1,30+1,46+1,33+1,94+1,46+1,33+1,94+1,48=12,24μ

48,12

0,33

Ε106.Α.1-10,
Χ=0,96+0,96+0,52+2,88+2,88+0,96+0,96+2,88+2,88+0,96=16,8
4
Πλαϊνά ταμπλαδωτά φύλλα
1.8

Ερμάρια κρεμαστά με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα)

Ερμάρια κρεμαστά με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα)

8,68

16,84

2,15

36,21

1,5

2,15

3,23
4,56

4,9

0,93

m²

B107.A.1

1.1
0

2,15

m²

Ε002.2
1.9

12,24

5,03

2,15

10,81

B107.Γ.1-5, Χ=0,38+0,76+0,76+0,72+0,71+0,38=2,95μ.

2,95

2,15

6,34

Β201.Γ.1-6, Χ=0,33+0,33+1,00+1,00+0,37+0,71=3,74μ.

3,74

2,15

8,04

Βιβλιοθήκη 107 - Πλαϊνά ταμπλαδωτά φύλλα
Χ=0,45+0,42+0,42=1,29μ.

1,29

2,15

2,77

Βιβλιοθήκη 107 - Επενδύσεις λαμπάδων παραθύρων.
Χ=0,72*6=4,32μ.

4,32

1,65

7,13

Βιβλιοθήκη 201 - Πλαϊνά ταμπλαδωτά φύλλα
Χ=0,44+0,44+1,05+1,05=2,98μ.

2,98

2,15

6,41

Βιβλιοθήκη 201 - Επενδύσεις λαμπάδων παραθύρων.
Χ=0,70*6=4,20μ.

4,2

1,8

7,56

Βιβλιοθήκη 107 - Ταμπλαδωτά πλαϊνά ελεύθερων βιβλιοστασίων

10

0,73

2,15

15,70

Βιβλιοθήκη 201 - Ταμπλαδωτά πλαϊνά ελεύθερων βιβλιοστασίων

6

0,75

2,15

9,68

Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια και συρτάρια
(κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά)
Β107.Α.1

m²

82,69
0,75

Βλ. Σχέδια Π09-13

4,56
66,33

0,25

Βλ. Σχέδια Π44-47 και Π50-53

5,03

2,15

8,11

Β107.Α.2

4,14

2,15

8,90

Β107.Α.3

6,43

2,15

13,82

Βλ. Σχέδια Π54-66

Βλ. Σχέδια Π54-66

1.1
1

1.1
2

1.1
3

Β107.Α.5

0,58

2,15

1,25

Β107.Α.7

0,58

2,15

1,25

Β107.Α.9

1,25

2,15

2,69

Β107.Α.10

4,9

2,15

10,54

Β201.Α.1

1,3

2,15

2,80

Β201.Α.2

1,3

2,15

2,80

Β201.Α.3

4,56

2,15

9,80

Β201.Α.4

1,02

2,15

2,19

Β201.Α.5

0,58

2,15

1,25

Β201.Α.6

0,58

2,15

1,25

Β201.Α.7

7,47

2,15

16,06

Βιβλιοστάσια αμφίπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ
θαλάσσης με καπλαμά)

m²

66,35

B107.B.1-5

5

4,3

2,15

46,23

B201.B.1-3

3

3,12

2,15

20,12

Ξύλινη επένδυση μετώπου συρταριών από ξύλο δρυός

m²

9,41

ΠΡ106.Β.1

2,9

0,7

2,03

ΠΡ106.Β.2

2,9

0,7

2,03

ΠΡ106.Β.3

2,9

0,7

2,03

ΠΡ106.Β.4

2,9

0,7

2,03

Β107.Δ.1

0,6

0,4

0,22

Β107.Δ.2

0,6

0,4

0,22

Β201.Δ.1

0,62

0,2

0,14

Β201.Δ.2

0,62

0,2

0,14

Β201.Δ.3

0,87

0,2

0,19

Β201.Δ.4

0,87

0,2

0,19

Β201.Δ.5

0,87

0,2

0,19

Ξύλινη επένδυση βάσης επιτραπέζιων προθηκών
σκευοφυλακίου 106 από ξύλο δρυός

m²

14,45

Βλ. Σχέδια Π54-66

Βλ. Σχέδια Π44, Π49 και Π61-63

Βλ. Σχέδια Π44, Π49 και Π51

1.1
4

ΠΡ106.Β.1, Χ=(0,10*2)+(0,66*2)+2,90=4,42μ.

4,42

0,7

3,09

ΠΡ106.Β.2, Χ=(0,10*2)+(0,66*2)+2,90=4,42μ.

4,42

0,7

3,09

ΠΡ106.Β.3, Χ=(0,10*2)+(1,40*2)+2,90=5,90μ.

5,9

0,7

4,13

ΠΡ106.Β.4, Χ=(0,10*2)+(1,40*2)+2,90=5,90μ.

5,9

0,7

4,13

Τροχήλατο τραπέζι από ξύλο δρυός

τεμ.

Χώρος συντηρητών 002, ΞΤ002.1-4, 1,40Χ0,70Χ0,70εκ.
1.1
5

1.1
6

1.1
7

Σταθερό τραπέζι από ξύλο δρυός

4

1

1,00

ΞΤ010.1, 1,80Χ0,70Χ0,70εκ.

1

1,00

ΞΤ012.1-2, 0,90Χ0,50Χ0,70εκ.

2

2,00

ΞΤ201.1, 2,60Χ0,90Χ0,70εκ.

1

1,00

ΞΤ201.2, 0,8Χ0,50Χ0,70εκ.

1

1,00

m²
15,99

2,11

33,74

ΠΑ003.Α.2, Χ=0,85+3,07+4,81+2,11+(3*2,54)+3,08=21,54μ.

21,54

2,22

47,82

ΠΑ003.Α.3

3,88

2,11

8,19

Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων (επίτοιχα)

m²

Απαγωγός εστία

Καθίσματα γραφείου τροχήλατα χωρίς μπράτσα

53,60
7,8

1,95

15,21

22,32

1,72

38,39

τεμ.

ΑΠ002.1

1.2
0

89,74

ΠΑ003.Α.1, Χ=1,30+2,45+2,42+2,45+2,42+2,45+2,50=15,99μ.

Πατάρι, ΠΑ003. Β.3-19,
Χ=2,35+6,75+0,62+3,86+1,38+5,00+1,71+0,65=22,32μ.

1.1
9

6,00

ΞΤ007.1, 0,60Χ1,40Χ0,70εκ. με καπάκι ανοιγόμενο

Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων

1,00
1

τεμ.

7,00
4

4,00

Βυζαντινά χειρόγραφα 010

1

1,00

Νεότερο αρχείο 012

2

2,00

Χώρος συντηρητών 002

τεμ.

2,00
2

Βλ. Σχέδιο Π13, Π25

Βλ. Σχέδια Π14-20

Βλ. Σχέδια Π14-20

Βλ. Σχέδια Π09, Π11

1,00

Χώρος συντηρητών 002

Καθίσματα γραφείου τροχήλατα με μπράτσα

Βλ. Σχέδια Π09, Π13

4,00

τεμ.

ΠΑ003. Β.1-2, Χ=6,46+1,34=7,80μ.

1.1
8

4,00

2,00

Βλ.Σχέδιο Π09, Π31, Π41

Βλ. Σχέδιο Π09

1.2
1

Καθίσματα γραφείου σταθερά χωρίς μπράτσα

τεμ.

Βιβλιοθήκη 201
1.2
2

8,00
8

Ανοξείδωτος νεροχύτης ένθετος

8,00

τεμ.

Χώρος συντηρητών 002

Βλ. Σχέδιο Π51

1,00
1

Βλ. Σχέδιο Π09

1,00

ΠΑΛΑΙΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ
1.2
3

1.2
4

1.2
5

Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ
θαλάσσης με καπλαμά)

m²

89,50

Β101.1

1,51

2,79

4,21

Β101.2

1,27

2,79

3,54

Β101.3

5,43

2,79

15,15

Β101.4

1,03

2,79

2,87

Β101.5

0,8

2,79

2,23

Β101.6

5,06

2,79

14,12

Β102.1

1,45

3,19

4,63

Β102.2

1,55

3,19

4,94

Β102.3

5,08

3,19

16,21

Β102.4

0,87

3,19

2,78

Β102.5

0,81

3,19

2,58

Β102.6

5,09

3,19

16,24

Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και
συρτάρια (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός) ΤΥΠΟΣ Α

m²

17,43

Β103.1

0,95

2,83

2,69

Β103.4

5,21

2,83

14,74

Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και
συρτάρια (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός) ΤΥΠΟΣ Β

m²

20,57

Β103.2

1,9

2,83

5,38

Β103.3

5,37

2,83

15,20

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ + ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ

Βλ.Σχέδια Π67-70α

βλ.Σχέδια Π71-72δ

Βλ. Σχέδια Π.71-Π72δ

1.2
6

Κατασκευή μεταλλικού παταριού και λοιπές οικοδομικές
εργασίες

Κ/Α

1,00

Κ/Α

1,00

m²

82,72

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.2
7

Προμήθεια και εγκατάσταση αεραγωγών κλιματισμού

Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών επίπλων
ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ
2.1

Μεταλλικά βιβλιοστάσια μονόπλευρα
Β005.Α.1-3, Χ=5,50+1,62+1,62=8,74μ.

8,74

1,9

16,61

Β010.Α.1-2, Χ=2+3,84=7,68μ.

7,68

2,4

18,43

Β011.Α.1

2,55

2,82

7,19

Β011.Α.2

1,1

2,47

2,72

Β011.Α.3

2,1

2,82

5,92

13,27

2,4

31,85

Β012.Α.1-4, Χ=5,79+4,24+1,62+1,62=13,27μ.
2.2

2.3

Μεταλλικά βιβλιοστάσια αμφίπλευρα

m²

Β005.Β.1-2, Χ=2*1,62=3,24μ.

3,24

1,9

6,16

Β010.Β.1-4, Χ=2*1,80+2*4,60=12,80μ.

12,8

2,4

30,72

Β011.Β.1-3, Χ=3*2,10=6,30μ.

6,3

2,82

17,77

Β012.Β.1-3, Χ=3*1,62=4,86μ.

4,86

2,4

11,66

Κυλιόμενα βιβλιοστάσια

m³

ΚΒ012.1
2.4

66,31

Ανοξείδωτος σκελετός & περίβλημα συρταριέρας πλάτους
έως 2,00μ. βάθους έως 0,90μ. και ύψους 1.50μ.

76,06
15

2,4

2,78

0,8

m³

Βλ. Σχέδια Π21-24 και Π31-40

Βλ. Σχέδια Π21-24 και Π31-40

Βλ. Σχέδιο Π41

76,06
11,54

Σ003.1: 1,95Χ0,90Χ1,50μ.

1

1,95

0,9

1,5

2,63

Σ003.2: 1,95Χ0,90Χ1,50μ.

1

1,95

0,9

1,5

2,63

Βλ. Σχέδιο Π14-Π18, Π39

2.5

Σ011.1: 1,23Χ0,85Χ1,50μ.

2

1,23

0,85

1,5

3,14

Σ011.2: 1,23Χ0,85Χ1,50μ.

2

1,23

0,85

1,5

3,14

Ανοξείδωτος σκελετός & περίβλημα συρταριέρας πλάτους
έως 2,00μ. βάθους έως 1,20μ. και ύψους 1.50μ.

m³

Σ007.1: 0,72Χ1,20Χ1,50μ.

2.6

2

0,72

1,2

1,5

2,59

1,39Χ1,20Χ1,50μ.

1

1,39

1,2

1,5

2,50

1,87Χ1,20Χ1,50μ.

1

1,87

1,2

1,5

3,37

1,10Χ1,20Χ1,50μ.

2

1,1

1,2

1,5

3,96

Συρτάρι μήκους έως 1,00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους
έως 0,20μ.

m³

Σ007.1
2.7

Συρτάρι μήκους έως 1,00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους
πάνω από 0,20μ.

2.9

Συρτάρι μήκους 1,00μ - 2.00μ., πλάτους έως 0,80μ. και
βάθους έως 0,20μ.

1

0,8

0,2

m³
1

0,8

0,2

m³

38,08
34

2

0,8

0,2

10,88

Σ007.1

37

2

0,8

0,2

11,84

Σ011.1 & 2

48

2

0,8

0,2

15,36

m³

Σχεδιοθήκες

2,56
4

2

0,8

0,4

τεμ.

2.1
1

Τροχήλατος φοριαμός 4 συρταριών

Συρόμενα πάνελ ανάρτησης εικόνων
ΣΠ003.1-2, Συρόμενα πάνελ 3,02Χ2,24

Βλ. Σχέδιο Π14-Π18, Π25, Π39

Βλ. Σχέδιο Π36-40

Βλ. Σχέδιο Π09

2,00
τεμ.

2,00

Χώρος συντηρητών 002, Φ002.1-2
2.1
2

Βλ. Σχέδια Π25-29

2,56
2,00

Χώρος συντηρητών 002, ΣΧΔ002.1-2

Βλ. Σχέδια Π25-29

0,32

Σ003.1 & 2

Συρτάρι μήκους 1,00μ - 2.00μ., πλάτους έως 0,80μ. και
βάθους πάνω από 0,20μ.

Βλ. Σχέδια Π25-29

9,28
0,32

2

Σ011.1 & 2
2.1
0

9,28
58

Σ007.1
2.8

12,42

2

2,00

m³

87,67
24

3,02

Βλ. Σχέδιο Π09

2,24

0,3

43,84

Βλ. Σχέδια Π14-Π20

ΣΠ003.3-4, Συρόμενα πάνελ 2,12Χ2,24
2.1
3

Σύστημα ανάρτησης χαλιών

24
τεμ.

ΣΑ007.1-2
2.1
4

3,02

τεμ.

Χώρος συντηρητών 002, ΚΛ002.1

0,3

43,84
2,00

2

Κινητή ανοξείδωτη λεκάνη

2,24

2,00
1,00

1

Βλ. Σχέδια Π25-30

Βλ. Σχέδια Π09, Π11

1,00

Τμήμα 3. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών προθηκών
Επίτοιχες ανοιγόμενες προθήκες

Βλ. Σχέδια Π44-53

ΠΡ106.Α.1-8
3.1

Προθήκη διαστάσεων 1,27x1,42x0,50μ

τεμ.

3,00

3.2

Προθήκη διαστάσεων 1,88x1,42x0,50μ

τεμ.

2,00

3.3

Προθήκη διαστάσεων 1,52x1,42x0,50μ

τεμ.

1,00

3.4

Προθήκη διαστάσεων 1,42x1,42x0,50μ

τεμ.

1,00

3.5

Προθήκη διαστάσεων 1,40x1,42x0,50μ

τεμ.

1,00

τεμ.

2,00

Επιτραπέζιες προθήκες
3.6

Επιτραπέζιες προθήκες διαστάσεων 2,90x1,45x1,05μ
ΠΡ106.Β.3-4

3.7

Επιτραπέζιες προθήκες διαστάσεων 2,90x0,65x1,05μ

Βλ. Σχέδιο Π44 και Π49

2,00
τεμ.

ΠΡ106.Β.1-2

2,00

Βλ. Σχέδιο Π44 και Π49

2,00

Τμήμα 4. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών φωτιστικών
4.1

Πολυέλαιος αγιορειτικού τύπου

τεμ.

3,00

Χώρος 101

1,00

Χώρος 102

1,00

Χώρος 103

1,00

Βλ. Σχέδιο Π66α

4.2

4.3

Κρεμαστό οκταγωνικό φωτιστικό (πολυέλαιος)

τεμ.

5,00

Χώρος 106

2,00

Χώρος 201

3,00

Κρεμαστό φωτιστικό

τεμ.

2,00

Χώρος 104

1,00

Χώρος 105

1,00

ΜΕΡΟΣ Ε - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ ΣΤ - ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ Η – ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

