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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 τ ν ειδ ν θα εγκατασταθεί στους υφιστάμενους ρους του Νέου Σκευοφυλακίου-
Βιβλιοθήκης που ανεγέρθηκε σε επαφή με το παλαιό Σκευοφυλάκιο του  

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Λόγ  της ποικιλίας ρήσε ν και απαιτήσε ν του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης  ο αναγκαίος 
εξοπλισμός είναι ποικίλος  

Περιλαμβάνει γραφεία και πάγκους εργασίας  ερμάρια  βιβλιοστάσια  σταθερούς και κινητούς 
φοριαμούς  σ εδιοθήκες  ειδικά πάνελ σταθερά ή συρόμενα  ανάρτησης και φύλαξης εικόν ν  ειδικά 
βιβλιοστάσια ανοξείδ του άλυβα  δρύινα και μεταλλικά βιβλιοστάσια Ι  Μονής και διπλής ό ης  
πάγκους και ερμάρια για φύλαξη και συντήρηση ρυσοκέντητ ν υφασμάτιν ν ειδ ν  Για τους τρεις 
θολ τούς ρους του παλαιού Σκευοφυλακίου προτείνεται η ένταξη βιβλιοστασί ν ή ερμαρί ν σε 
σ έδιο πανομοιότυπο με τα αρ ικά  Επίσης  προβλέπεται η μετασκευή της μορφής της άν  απόληξης 
τ ν εν λόγ  επίπλ ν γείσο και κορνίζα  στε να γίνει εφικτή η ένταξη με αφανή τρόπο τ ν αεραγ γ ν 
του κλιματισμού  

  
   



Προβλέπεται ακόμη η κατασκευή μεταλλικού παταριού περιμετρικά στο δι ροφο ρο του 
Εικονοφυλακίου  καθ ς και η κατασκευή αεραγ γ ν και στομί ν του κεντρικού κλιματισμού του 
κτιρίου που εντάσσονται στη νέα επίπλ ση τ ν ρ ν του Σκευοφυλακίου και της Βιβλιοθήκης στε 
αυτά να είναι αφανή  Για την κατ τερη στάθμη θα γίνει προμήθεια σταθερής και κινητής επίπλ σης και 
βασικ ν στοι εί ν του εξοπλισμού ενός μικρού εργαστηρίου συντήρησης κειμηλί ν  Θα γίνει επίσης 
προμήθεια ειδικ ν ορει άλκιν ν φ τιστικ ν σ μάτ ν  

 

 

Στοι εία ριμότητας της Σύμβασης  

Έ ει προηγηθεί εκτενής έρευνα αγοράς για τα προκηρυσσόμενα είδη βάσει της οποίας έ ει τεκμηρι θεί 
ο προϋπολογισμός. 

 

Τεκμηρί ση σκοπιμότητας υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα  

Επιλέ θηκε η διαίρεση της σύμβασης σε τμήματα λόγ  της συνάφειας τ ν περιλαμβανόμεν ν ειδ ν 
καθ ς και τ ν εργασι ν τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης αυτ ν  Στην οικονομική τους 
προσφορά οι συμμετέ οντες καλούνται να κοστολογήσουν κάθε ένα από τα είδη ριστά για λόγους 
καλύτερης εποπτείας τ ν διαδικασι ν παράδοσης και παραλαβής αυτ ν  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τε νικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου. 

 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Για το τμήμα  «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών 
και H/M εργασιών»  σε είκοσι (20) μήνες. 

Για το τμήμα  «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών επίπλων», σε δέκα πέντε (15) μήνες. 

Για το τμήμα  «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών προθηκών», σε δέκα επτά (17) μήνες. 

Για το τμήμα  «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 ξύλιν ν και μεταλλικ ν 
επίπλ ν  προθηκ ν  φ τιστικ ν σ μάτ ν και κλιματισμού  Η παραλαβή τ ν προθηκ ν θα είναι 
οριστική και θα γίνει αφού διαπιστ θεί η τήρηση ή μη τ ν όρ ν της παρούσης προδιαγραφής  
 

Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη της μεταφοράς  παράδοσης και εγκατάστασης τ ν 
επίπλ ν και του εξοπλισμού επιτόπου στο κτίριο του Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης  Περιλαμβάνεται 
επίσης η συναρμολόγηση και η παράδοση σε άριστη κατάσταση λειτουργίας  Κατά τη μεταφορά ο οι 



ανάδο οι θα επιμεληθούν την επαρκή και ασφαλή συσκευασία τ ν προϊόντ ν στε να παραδοθούν στη 
Μονή σε άριστη κατάσταση ρίς εκδορές  τραυματισμούς ή άλλες ζημιές    

 
Εκπαίδευση προσωπικού  
Μετά την πλήρη παράδοση τ ν προθηκ ν απαιτείται από τον ανάδο ο η παρο ή οδηγι ν ειρισμού 
και συντήρησης  και εκπαίδευσης στο υπάρ ον προσ πικό της Μονής για τη σ στή και ασφαλή ρήση 
αυτ ν  Μαζί με τις οδηγίες και την εκπαίδευση του προσ πικού θα παραδοθούν από τον ανάδο ο του 
κάθε τμήματος σ έδια όπ ς κατασκευάστηκε  as built  

 

Εγγυήσεις  

Προβλέπεται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και εγγύηση σύμφ να με το άρθρο  της 
παρούσας  
 
Παρατάσεις 
Ο συμβατικός ρόνος παράδοσης τ ν υλικ ν και του κάθε σταδίου  μπορεί να παρατείνεται  πριν από τη 
λήξη του αρ ικού συμβατικού ρόνου παράδοσης  υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου  του ν  

 Στην περίπτ ση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδο ο και η παράταση ορηγείται 
ρίς να συντρέ ουν λόγοι αν τέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρ ς σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειμενικ ς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση τ ν συμβατικ ν ειδ ν επιβάλλονται οι κυρ σεις 
του άρθρου  του ν   

Ο ανάδο ος κηρύσσεται υπο ρε τικά έκπτ τος από τη σύμβαση και από κάθε δικαί μα που απορρέει 
από αυτήν  με απόφαση της αναθέτουσας αρ ής  ύστερα από γν μοδότηση του αρμόδιου οργάνου  
εφόσον δεν φορτ σει  παραδ σει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό ρόνο ή στον ρόνο παράτασης που του δοθεί  σύμφ να με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο  του ν   και την παράγραφο  της παρούσας  Ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος εάν υπερβεί έστω μία προθεσμία ολοκλήρωσης ενός σταδίου, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6.1.1. Επίσης κηρύσσεται έκπτωτος εάν λήξει ο ένας από τους χρόνους των σταδίων της 
παραγράφου 6.1.1 και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έχει λήξει ο παραταθείς 
κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει ολοκληρώσει το εκάστοτε στάδιο. 

 

Τροποποίηση Σύμβασης 

Σύμφ να με τους όρους της παραγρ   της διακήρυξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Χρηματοδότηση Βλ  άρθρο  της παρούσας 

Εκτιμ μενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρ  ρίς ΦΠΑ   

∑ Στο ΤΜΗΜΑ  «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων 

οικοδομικών και Η/Μ εργασιών», συνολικού προϋπολογισμού: 482.200,00 ¤. 

∑ Στο ΤΜΗΜΑ  «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών επίπλων», συνολικού 

προϋπολογισμού: 228.213,62 ¤. 

∑ Στο ΤΜΗΜΑ  «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών προθηκών», συνολικού 

προϋπολογισμού: 324.400 ¤. 

∑ Στο ΤΜΗΜΑ  «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών φωτιστικών», συνολικού 

προϋπολογισμού: 5.410,00 ¤. 

Στον παρακάτ  πίνακα παρουσιάζονται τα διάφορα είδη ανά τμήμα  

Α/Α 
Είδος εργασιών 

  
Δαπάνη 

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

  ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ   

1.1 Πάγκος μοριοσανίδας 1.200,00 ¤ 

1.2 
Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση από καπλαμά 
δρυός 

800,00 ¤ 

1.3 Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένος με λάκα ματ 300,00 ¤ 

1.4 Ερμάρια επί δαπέδου με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) 4.000,00 ¤ 

1.5 
Ερμάρια μεγάλου ύψους με φύλλα από πλακάζ επενδεδυμένα με 
καπλαμά δρυός 

9.000,00 ¤ 

1.6 
Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης) 

1.800,00 ¤ 

1.7 
Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από 
μασίφ ξυλεία δρυός) 

31.000,00 ¤ 

1.8 Ερμάρια κρεμαστά με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) 3.600,00 ¤ 

1.9 
Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ταπλαδωτά φύλλα (κόντρα πλακέ 
θαλάσσης με καπλαμά)  

76.000,00 ¤ 

1.10 
Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια και συρτάρια (κόντρα 
πλακέ θαλάσσης με καπλαμά)  

69.000,00 ¤ 

1.11 
Βιβλιοστάσια αμφίπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ 
θαλάσσης με καπλαμά)  

89.000,00 ¤ 



1.12 Ποδιές παραθύρων (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά) 500,00 ¤ 

1.13 Ξύλινη επένδυση μετώπου συρταριών από ξύλο δρυός 1.980,00 ¤ 

1.14 
Ξύλινη επένδυση μεταλλικών συρταριέρων σκευοφυλακίου 106 
από ξύλο δρυός 

500,00 ¤ 

1.15 Ξύλινη επένδυση βάσης συρταριέρων (ξύλινο σοβατεπί) 1.300,00 ¤ 

1.16 Τροχήλατο τραπέζι από ξύλο δρυός 2.300,00 ¤ 

1.17 Σταθερό τραπέζι από ξύλο δρυός 3.600,00 ¤ 

1.18 Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων  24.000,00 ¤ 

1.19 Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων (επίτοιχα) 12.500,00 ¤ 

1.20 Απαγωγός εστία 1.200,00 ¤ 

1.21 Καθίσματα γραφείου τροχήλατα χωρίς μπράτσα 1.800,00 ¤ 

1.22 Καθίσματα γραφείου τροχήλατα με μπράτσα 600,00 ¤ 

1.23 Καθίσματα γραφείου σταθερά χωρίς μπράτσα 3.500,00 ¤ 

1.24 Ανοξείδωτος νεροχύτης ένθετος 160,00 ¤ 

1.25 Δίφυλλα θυρόφυλλα ανοιγόμενα και ταμπλαδωτά. 560,00 ¤ 

  ΠΑΛΑΙΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ  

1.26 
Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ 
θαλάσσης με καπλαμά)  

72.000,00 ¤ 

1.27 
Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και συρτάρια 
(ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός) ΤΥΠΟΣ Α 

18.500,00 ¤ 

1.28 
Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και συρτάρια 
(ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός) ΤΥΠΟΣ Β 

21.500,00 ¤ 

     

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ + ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ  

1.29 Κατασκευή μεταλλικού παταριού και λοιπές οικοδομικές εργασίες 11.000,00 ¤ 

  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1.30 Προμήθεια και εγκατάσταση αεραγωγών κλιματισμού 19.000,00 ¤ 

  Σύνολο του Τμήματος 1 482.200,00 ¤ 

Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών επίπλων 

  ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ   

2.1 Μεταλλικά βιβλιοστάσια μονόπλευρα 26.000,00 ¤ 

2.2 Μεταλλικά βιβλιοστάσια αμφίπλευρα 40.000,00 ¤ 

2.3 Κυλιόμενα βιβλιοστάσια 68.000,00 ¤ 

2.4 
Ανοξείδωτος σκελετός & περίβλημα συρταριέρας πλάτους έως 
2,00μ. βάθους έως 0,90μ. και ύψους 1.50μ. 

15.000,00 ¤ 

2.5 
Ανοξείδωτος σκελετός & περίβλημα συρταριέρας πλάτους έως 
2,00μ. βάθους έως 1,20μ. και ύψους 1.50μ. 

36.000,00 ¤ 

2.6 
Συρτάρι μήκους έως 1,00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους έως 
0,20μ. 

2.200,00 ¤ 

2.7 
Συρτάρι μήκους έως 1,00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους πάνω 
από 0,20μ. 

73,62 ¤ 

2.8 
Συρτάρι μήκους 1,00μ - 2.00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους έως 
0,20μ. 

17.000,00 ¤ 



2.9 
Συρτάρι μήκους 1,00μ - 2.00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους 
πάνω από 0,20μ. 

1.000,00 ¤ 

2.10 Σχεδιοθήκες 1.800,00 ¤ 

2.11 Τροχήλατος φοριαμός 4 συρταριών 240,00 ¤ 

2.12 Συρόμενα πάνελ ανάρτησης εικόνων 20.000,00 ¤ 

2.13 Σύστημα ανάρτησης χαλιών 500,00 ¤ 

2.14 Κινητή ανοξείδωτη λεκάνη 400,00 ¤ 

  Σύνολο του Τμήματος 2 228.213,62 ¤ 

Τμήμα 3. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών προθηκών 

  Επίτοιχες ανοιγόμενες προθήκες  

3.1 Προθήκη διαστάσεων 1,27x1,42x0,50μ,  41.000,00 ¤ 

3.2 Προθήκη διαστάσεων 1,88x1,42x0,50μ 36.000,00 ¤ 

3.3 Προθήκη διαστάσεων 1,52x1,42x0,50μ 17.000,00 ¤ 

3.4 Προθήκη διαστάσεων 1,42x1,42x0,50μ 16.200,00 ¤ 

3.5 Προθήκη διαστάσεων 1,40x1,42x0,50μ 16.200,00 ¤ 
 Επιτραπέζιες προθήκες  

3.6 Επιτραπέζιες προθήκες διαστάσεων 2,90x1,45x1,05μ 116.000,00 ¤ 

3.7 Επιτραπέζιες προθήκες διαστάσεων 2,90x0,65x1,05μ 82.000,00 ¤ 

  Σύνολο του Τμήματος 3 324.400,00 ¤ 

Τμήμα 4. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών φωτιστικών 

4.1 Πολυέλαιος αγιορειτικού τύπου 2.160,00 ¤ 

4.2 Κρεμαστό οκταγωνικό φωτιστικό (πολυέλαιος) 2.750,00 ¤ 

4.3 Κρεμαστό φωτιστικό 500,00 ¤ 

  Σύνολο του Τμήματος 4 5.410,00 ¤ 

Γενικό Σύνολο 1.040.223,62 ¤ 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις των ως άνω αναφερθέντων προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στο Μέρος Δ 

της Παρούσης. 

Τιμές αναφοράς 

Πρόκειται για εξειδικευμένη κατασκευή και συνεπ ς δεν υπάρ ουν τιμές αναφοράς  

Φ Π Α -Κρατήσεις-δικαι ματα τρίτ ν-επιβαρύνσεις 

α  Κράτηση  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρ μής προ φόρ ν και κρατήσε ν της 
αρ ικής  καθ ς και κάθε συμπληρ ματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρ ής Δημοσί ν 
Συμβάσε ν επιβάλλεται άρθρο  Ν  όπ ς ισ ύει   

β  Κράτηση ύ ους  υπέρ του Δημοσίου  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας  εκτός ΦΠΑ  της 
αρ ικής  καθ ς και κάθε συμπληρ ματικής σύμβασης  Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρ μή 
από την αναθέτουσα αρ ή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσί ν Συμβάσε ν 
και Προμηθει ν σύμφ να με την παρ   του άρθρου  του ν   

γ  Κράτηση  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρ μής προ φόρ ν και κρατήσε ν της 
αρ ικής καθ ς και κάθε συμπληρ ματικής σύμβασης υπέρ της Αρ ής Εξέτασης Προδικαστικ ν 
Προσφυγ ν άρθρο  παρ   του ν   



Οι υπέρ τρίτ ν κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισ ύον αναλογικό τέλος αρτοσήμου  και στην επ  
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  
  
Με κάθε πληρ μή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας  για προμήθεια υλικ ν  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 
 

1.1 Πάγκος Μοριοσανίδας 
Πάγκος τύπου SHELMAPAN-EXTRAHARD P   που θα αποτελείται από άνθυγρη μοριοσανίδα ανθεκτική 
στην υγρασία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές  σύμφ να με τις προδιαγραφές του ΕΝ  Class 
P  και είναι κλάσης Ε  όσον αφορά την εκπομπή φορμαλδεΰδης και με υλικό επικάλυ ης HPL που να 
ακολουθεί το ΕΝ -    Πλάτος μέ ρι ιλ  και πά ος περί τα ιλ  Από ρ ση της επιφάνειας ματ 
λευκή  ή ανοι τό γκρι  Το άκρο θα είναι κατά προτίμηση μονόκουρβο   Στη θέση του γραφείου στον ρο 

 οι πάγκος Π Α  και Π Α  θα στηρίζονται σε γαλβανισμένες μεταλλικές γ νιές και βρα ίονες 
στήριξης ραφι ν βαρέ ς τύπου  Ο πάγκος Π α θα εδράζεται επί τ ν ερμαρί ν  
Έπιπλα  Π Α 1, Π Α  και Π α  
Βλ  Σ έδια Π -12 
 
1.2  Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση από καπλαμά δρυός 
Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης πά ους ιλ  με επένδυση και από τις δύο ό εις από καπλαμά 
δρυός πά ους 1,5 ιλ σε κάθε πλευρά  Η οριζόντια επιφάνεια θα έ ει 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  Π  οριζόντιο και κατακόρυφο τμήμα   
Βλ  Σ έδια Π -63 
 
1.3 Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένος με λάκα ματ. 
Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης πά ους ιλ  βαμμένος με λάκα ματ σε λευκή από ρ ση  που θα 
εδράζεται επί τ ν υποκείμεν ν ερμαρί ν  
Έπιπλο  Π  
Βλ  Σ έδια Π -30 
 
1.4  Ερμάρια επί δαπέδου με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) 
Ερμάρια δαπέδου  μη τυποποιημένα  με βάθος 50- εκ  με κουτιά  από μοριοσανίδα συνολικού 
πά ους  ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη λευκού ρ ματος  πά ους  ιλ  με τελεί μα σε 
όλα τα ορατά σόκορα από PVC λευκά πά ους  ιλ  με εν σεις τ ν επιφανει ν με ανοξείδ τες 
ξυλόβιδες και κόλλα  καθ ς και με κατάλληλες εντορμίες και καβίλιες  Οι τρύπες που ρειάζονται θα 
γίνουν με φρέζα  Η πλάτη του κουτιού προς τον τοί ο θα κατασκευασθεί από μοριοσανίδα επενδεδυμένη 
με μελαμίνη λευκή πά ους  ιλ  τα εσ τερικά οριζόντια ράφια  και τα κατακόρυφα σταθερά 

ρίσματα  θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες με μελαμίνη ματ λευκού ρ ματος  συνολικού 
πά ους  ή  mm ανάλογα με το πλάτος τους  με περιθ ριο από PVC πά ους  ιλ  στα εμφανή σόκορα 
με σπασμένες ακμές  Τα φύλλα μονά ή διπλά  θα είναι ταμπλαδ τά ανοιγόμενα  Τα πλαίσια τ ν 
ταμπλάδ ν θα  κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός πά ους ιλ  εν  οι ταμπλάδες θα είναι από 



κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πά ους  ιλ  Τα φύλλα καθ ς και τα εμφανή πλαϊνά τ ν 
εργμαρί ν θα βαφτούν με λάκα ματ σε λευκό ρ μα  Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν ειρολαβές 
πόμολα  φύλλ ν και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες ( τένια  βαρέ ς τύπου διπλής περιστροφής  

ανοξείδ τους και ρυθμιζόμενους  Η επιλογή του μεγέθους καθορίζεται από το βάρος του κάθε φύλλου 
και σύμφ να με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή  Θα τοποθετούνται  εκ  από το πάν  και κάτ  
μέρος του κάθε φύλλου και όταν το ύ ος του ξεπερνά τα  εκ θα τοποθετείται και δεύτερος στο μέσον 
του ύ ους  Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάν  σε πλαστικό προφίλ ή 
ελαστικές λ ρίδες  για την προστασία τους από την υγρασία με κουμπ τή μπάζα ύ ους  ιλ  από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένο με λάκα ματ σε λευκό ρ μα  
Έπιπλα  Ε  Ε Α  
Βλ  Σ έδια Π  και Π -29 
 
1.5 Ερμάρια μεγάλου ύψους με φύλλα από πλακάζ επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός 
Ερμάρια μεγάλου ύ ους  μη τυποποιημένα  με βάθος έ ς εκ  με κουτιά  από μοριοσανίδα 
συνολικού πά ους ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη πά ους ιλ  σε απομίμηση δρυός με 
τελεί μα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πά ους ιλ  στο ρ μα του ξύλου  με εν σεις τ ν 
επιφανει ν με ανοξείδ τες ξυλόβιδες και κόλλα  καθ ς και με κατάλληλες εντορμίες και καβίλιες  Οι 
τρύπες που ρειάζονται θα γίνουν με φρέζα  Οι πλάτες τ ν ερμαρί ν Ε -  θα κατασκευαστούν από 
μοριοσανίδα συνολικού πά ους  ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένες με μελαμίνη που μιμείται ξύλο δρυός  
καθ ς θα είναι ορατές  Οι πλάτες τ ν κουτι ν τ ν ερμαρί ν Ε Β -  προς τον τοί ο  θα 
κατασκευαστούν από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πά ους  mm  Τα ράφια και τα 
κατακόρυφα σταθερά ρίσματα  θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο 
επιφάνειες με μελαμίνη ιλ  συνολικού πά ους ιλ  με περιθ ριο από PVC πά ους ιλ  στα εμφανή 
σόκορα με σπασμένες ακμές  Υπολογίζονται επτά ρυμιζόμενα ράφια καθ ύ ος σε κάθε ερμάριο  Τα 
φύλλα μονά ή διπλά  θα είναι ανοιγόμενα και θα κατασκευαστούν από πλακάζ αμφίπλευρα επενδυμένο 
με καπλαμά δρυός πά ους 1,5 ιλ σε κάθε πλευρά  συνολικού πά ους ιλ  με σόκορα από λ ρίδες 
φυσικού ξύλου  Μεταξύ τ ν ερμαρί ν θα κατασκευαστούν και δίφυλλες πόρτες η μορφή τ ν οποί ν 
θα είναι ίδια με τα φύλλα τ ν ερμαρί ν  στε να μην είναι διακριτή η διαφορά  Τα είδη κιγκαλερίας 
περιλαμβάνουν  ειρολαβές πόμολα  φύλλ ν και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες ( τένια  βαρέ ς 
τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδ τους και ρυθμιζόμενους  Η επιλογή του μεγέθους καθορίζεται από 
το βάρος του κάθε φύλλου και σύμφ να με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή  Θα τοποθετούνται  
εκ  από το πάν  και κάτ  μέρος του κάθε φύλλου και όταν το ύ ος του ξεπερνά τα  εκ θα τοποθετείται 
και δεύτερος στο μέσον του ύ ους  Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάν  σε 
πλαστικό προφίλ ή ελαστικές λ ρίδες  για την προστασία τους από την υγρασία με κουμπ τή μπάζα 
ύ ους ιλ  από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης πά ους ιλ  Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες 
θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθάνης Α Β  
Έπιπλα  Ε -  Ε Β -2  
Βλ  Σ έδια Π -  και Π -26  
 
1.6  Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από κόντρα πλακέ θαλάσσης) 
Ερμάρια μεγάλου ύ ους  μη τυποποιημένα  με βάθος έ ς  εκ  με κουτιά  από μοριοσανίδα 
συνολικού πά ους  ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη που μιμείται ξύλο δρυός  πά ους  ιλ  
με τελεί μα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πά ους  ιλ  με εν σεις τ ν επιφανει ν με ανοξείδ τες 
ξυλόβιδες και κόλλα  καθ ς και με κατάλληλες εντορμίες και καβίλιες  Οι τρύπες που ρειάζονται θα 
γίνουν με φρέζα  Οι πλάτες τ ν κουτι ν προς τον τοί ο  θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα 
επενδεδυμένη με μελαμίνη πά ους  ιλ  Τα οριζόντια ράφια  και τα κατακόρυφα σταθερά ρίσματα  
θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη  ιλ  
συνολικού πά ους  ιλ  με περιθ ριο από PVC πά ους  ιλ  στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές  
Τα φύλλα μονά ή διπλά  θα είναι ανοιγόμενα και ταμπλαδ τά  Τα πλαίσια τ ν ταμπλάδ ν θα  



κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός πά ους ιλ  εν  οι ταμπλάδες επίπεδοι  θα είναι από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδυμένο αμφίπλευρα με καπλαμά δρυός, πά ους 1,5 ιλ σε κάθε πλευρά, 
συνολικού πά ους  ιλ  Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν  ειρολαβές πόμολα  φύλλ ν και 
κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέ ς τύπου ( τένια  διπλής περιστροφής ανοξείδ τους και 
ρυθμιζόμενους  Η επιλογή του μεγέθους καθορίζεται από το βάρος του κάθε φύλλου και σύμφ να με 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή  Θα τοποθετούνται  εκ  από το πάν  και κάτ  μέρος του κάθε 
φύλλου και όταν το ύ ος του ξεπερνά τα  εκ θα τοποθετείται και δεύτερος στο μέσον του ύ ους  Όλη 
η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάν  σε πλαστικό προφίλ ή ελαστικές λ ρίδες  
για την προστασία τους από την υγρασία με κουμπ τή μπάζα ύ ους  ιλ  από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης με επένδυση καπλαμά δρυός  Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα 
βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσης  
Έπιπλα  Β Α -2  
Βλ  Σ έδια Π -12  
 
1.7 Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός) 
Ερμάρια μεγάλου ύ ους  μη τυποποιημένα  με βάθος έ ς εκ  με κουτιά  από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης συνολικού πά ους ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός  πά ους 1,5 ιλ σε κάθε 
πλευρά  με τελεί μα σε όλα τα ορατά σόκορα από λ ρίδες φυσικού ξύλου  με εν σεις τ ν επιφανει ν 
με ανοξείδ τες ξυλόβιδες και κόλλα  καθ ς και με κατάλληλες εντορμίες  Οι τρύπες που ρειάζονται θα 
γίνουν με φρέζα  Οι πλάτες τ ν κουτι ν προς τον τοί ο  θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης πά ους ιλ  με επένδυση καπλαμά δρυός πά ους 1,5 ιλ στην κάθε πλευρά   Τα κουτιά  θα 
δια ρίζονται με κατακόρυφα σταθερά ρίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πά ους 

ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός  πά ους 1,5 ιλ σε κάθε πλευρά  τα οποία θα 
εμφανίζονται στην ό η τ ν ερμαρί ν ς ορθογ νια κολ νάκια  Τα ράφια εντός τ ν ερμαρί ν  θα 
κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πά ους ιλ επενδυμένα και στις δύο 
επιφάνειες με καπλαμά δρυός πά ους 1,5 ιλ σε κάθε πλευρά και λ ρίδες φυσικού ξύλου στα εμφανή 
σόκορα  Τα φύλλα μονά ή διπλά  θα είναι ανοιγόμενα και ταμπλαδ τά  Τα πλαίσια τ ν ταμπλάδ ν και 
οι ταμπλάδες θα κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός πά ους ιλ  σύμφ να με τα σ έδια της 
μελέτης  Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν  ειρολαβές πόμολα  φύλλ ν και κρυφούς μεταλλικούς 
μεντεσέδες βαρέ ς τύπου ( τένια  διπλής περιστροφής ανοξείδ τους και ρυθμιζόμενους  Η επιλογή του 
μεγέθους καθορίζεται από το βάρος του κάθε φύλλου και σύμφ να με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή  Θα τοποθετούνται  εκ  από το πάν  και κάτ  μέρος του κάθε φύλλου και όταν το ύ ος 
του ξεπερνά τα  εκ θα τοποθετείται και δεύτερος στο μέσον του ύ ους. Όλη η κατασκευή θα 
στηρίζεται σε ενιαία ξύλινη βάση  η οποία θα καλύπτεται από μέτ πο σοβατεπί  από συνδυασμό 
ξυλείας δρυός και κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πά ους ιλ  επενδυμένη με καπλαμά δρυός  
πά ους ιλ στην κάθε πλευρά  Στη βάση θα είναι ενσ ματ μένες οι αποσπ μενες ξύλινες περσίδες 
τ ν αεραγ γ ν  σύμφ να με τα σ έδια τ ν μελετ ν και θα είναι προσαρμοσμένες στους αεραγ γούς 
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 στερε μένα άκαμπτα στους πίσ  τοί ους στε να μπορούν να 
φέρουν αν παραστεί ανάγκη τυ όν φορτία τ ν μεταλλικ ν προθηκ ν  
Έπιπλα  Ε Β -  Ε Α -  και πλαϊνά ταμπλαδ τά φύλλα 
Βλ  Σ έδια Π -  και Π -53  
 
1.8  Ερμάρια κρεμαστά με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) 
Ερμάρια κουζίνας τοί ου κρεμαστά  μη τυποποιημένα  με βάθος  εκ  διάταξης  σύμφ να με την 
μελέτη  με κουτιά  από μοριοσανίδα συνολικού πά ους  ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη 
λευκού ρ ματος  πά ους ιλ  με τελεί μα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πά ους  mm  με εν σεις 
τ ν επιφανει ν με ανοξείδ τες ξυλόβιδες και κόλλα  καθ ς και με κατάλληλες εντορμίες  Οι τρύπες που 



ρειάζονται θα γίνουν με φρέζα  Η πλάτη του κουτιού προς τον τοί ο  θα κατασκευασθεί από 
μοριοσανίδα μελαμίνης πά ους  mm  τα οριζόντια ράφια  και τα κατακόρυφα σταθερά ρίσματα  θα 
κατασκευαστούν από μοριοσανίδες μελαμίνης λευκού ρ ματος  συνολικού πά ους   mm ανάλογα 
με το πλάτος τους  με περιθ ριο από PVC πά ους  mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές  Τα 
φύλλα μονά ή διπλά  θα είναι ανοιγόμενα  ταμπλαδ τά  Τα πλαίσια τ ν ταμπλάδ ν θα  
κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός πά ους ιλ  εν  οι ταμπλάδες θα είναι από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης συνολικού πά ους  ιλ  Τα φύλλα θα βαφτούν με λάκα ματ σε λευκό ρ μα  Τα είδη 
κιγκαλερίας περιλαμβάνουν  ειρολαβές πόμολα  φύλλ ν και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες 
βαρέ ς τύπου ( τένια  διπλής περιστροφής ανοξείδ τους και ρυθμιζόμενους  Η επιλογή του μεγέθους 
καθορίζεται από το βάρος του κάθε φύλλου και σύμφ να με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή  Θα 
τοποθετούνται  εκ  από το πάν  και κάτ  μέρος του κάθε φύλλου και όταν το ύ ος του ξεπερνά τα 

 εκ θα τοποθετείται και δεύτερος στο μέσον του ύ ους. Στο κάτ  μέρος θα υπάρ ει κρέμαση για την 
απόκρυ η κρυφού φ τισμού επίσης από ξυλεία δρυός  
Έπιπλα  Ε  
Βλ  Σ έδια Π -13 
 
1.9 Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ταπλαδωτά φύλλα (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά) 
Βιβλιοστάσια μεγάλου ύ ους  μη τυποποιημένα  με βάθος έ ς εκ  με κουτιά  από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης συνολικού πά ους ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός  πά ους ιλ σε κάθε 
πλευρά  με τελεί μα σε όλα τα ορατά σόκορα από φυσικές λ ρίδες ξύλου που καλύπτονται στις 
επιφάνειες από τον καπλαμά  με εν σεις τ ν επιφανει ν με ανοξείδ τες ξυλόβιδες και κόλλα  καθ ς 
και με κατάλληλες εντορμίες και καβίλιες   Οι πλάτες τ ν κουτι ν προς τον τοί ο  θα κατασκευαστούν 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης πά ους ιλ  με επένδυση καπλαμά δρυός, πά ους 1,5 ιλ σε κάθε πλευρά. 
Τα κουτιά  θα δια ρίζονται με κατακόρυφα σταθερά ρίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
συνολικού πά ους ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός  πά ους ιλ σε κάθε πλευρά. 
Τα κατακόρυφα στοι εία θα καταλήγουν στην ό η τ ν βιβλιοστασί ν ς κολ νάκια  με 
ημιοκταγ νική διατομή κάτο η  Τα ράφια εντός τ ν βιβλιοστασί ν  θα κατασκευαστούν από πλακάζ 
συνολικού πά ους ιλ επενδυμένα και στις δύο επιφάνειες με καπλαμά δρυός, πά ους ιλ σε κάθε 
πλευρά, και λ ρίδες φυσικού ξύλου στα εμφανή σόκορα που καλύπτονται στις επιφάνειες από τον 
καπλαμά  Τα φύλλα μονά ή διπλά  θα είναι ανοιγόμενα και ταμπλαδ τά  Τα πλαίσια τ ν ταμπλάδ ν 
και οι ταμπλάδες θα κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός πά ους ιλ  Τα είδη κιγκαλερίας 
περιλαμβάνουν  ειρολαβές πόμολα κλασικού σ εδίου επιλογής του επιβλέποντος  φύλλ ν και 
κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέ ς τύπου ( τένια  διπλής περιστροφής ανοξείδ τους και 
ρυθμιζόμενους  Η επιλογή του μεγέθους καθορίζεται από το βάρος του κάθε φύλλου και σύμφ να με 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή  Θα τοποθετούνται  εκ  από το πάν  και κάτ  μέρος του κάθε 
φύλλου και όταν το ύ ος του ξεπερνά τα  εκ θα τοποθετείται και δεύτερος στο μέσον του ύ ους. Όλη 
η κατασκευή θα στηρίζεται σε ενιαία ξύλινη βάση η οποία θα καλύπτεται από μέτ πο σοβατεπί  από 
συνδυασμό ξυλείας δρυός και επενδεδυμένου κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πά ους ιλ  
επενδυμένη με καπλαμά δρυός  πά ους 1,5 ιλ σε κάθε πλευρά  Στη βάση θα είναι ενσ ματ μένες οι 
αποσπ μενες ξύλινες περσίδες τ ν αεραγ γ ν  σύμφ να με τα σ έδια τ ν μελετ ν και θα είναι 
προσαρμοσμένες στους αεραγ γούς του κλιματισμού  Η κατασκευή τ ν βιβλιοστασί ν 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 στερε μένα άκαμπτα 
στους πίσ  τοί ους  Σε μορφή ανάλογη με τα φύλλα θα κατασκευαστούν και τα πλαϊνά τ ν 
βιβλιοστασί ν καθ ς και επενδύσεις τ ν πλαϊν ν στα παράθυρα  
Έπιπλα  Β Α  Β Γ -  Β Γ -  Πλαϊνά ταμπλαδ τά φύλλα  επενδύσεις λαμπάδ ν στις  
Βιβλιοθήκες    
Βλ  Σ έδια Π -Π  
 



1.10 Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια και συρτάρια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με 
καπλαμά) 
Βιβλιοστάσια μεγάλου ύ ους  μη τυποποιημένα  με βάθος έ ς  cm  με κουτιά  από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης συνολικού πά ους mm  αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά ξύλου δρυός  πά ους ιλ 
σε κάθε πλευρά  με τελεί μα σε όλα τα ορατά σόκορα από φυσικές λ ρίδες ξύλου που στις επιφάνειες 
θα καλύπτονται από τον καπλαμά  Οι πλάτες τ ν κουτι ν προς τον τοί ο  θα κατασκευαστούν από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης πά ους ιλ  με επένδυση καπλαμά δρυός πά ους ιλ σε κάθε πλευρά  Τα 

κουτιά  θα δια ρίζονται με κατακόρυφα σταθερά ρίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού 
πά ους ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός  πά ους ιλ σε κάθε πλευρά  Τα 
κατακόρυφα στοι εία θα καταλήγουν στην ό η τ ν βιβλιοστασί ν ς κολ νάκια  με οκταγ νική 
διατομή κάτο η  Τα συρτάρια θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση καπλαμά 
δρυός πά ους ιλ σε κάθε πλευρά  Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ενιαία ξύλινη βάση  η οποία θα 
καλύπτεται με μέτ πο σοβατεπί  από συνδυασμό ξυλείας δρυός και επενδεδυμένου κόντρα πλακέ 
θαλάσσης συνολικού πά ους ιλ  επενδυμένη με καπλαμά δρυός  πά ους ιλ σε κάθε πλευρά  Στη 
βάση θα είναι ενσ ματ μένες οι αποσπ μενες ξύλινες περσίδες τ ν αεραγ γ ν  σύμφ να με τα 
σ έδια τ ν μελετ ν και θα είναι προσαρμοσμένες στους αεραγ γούς του κλιματισμού   Η κατασκευή 
τ ν βιβλιοστασί ν 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 στερε μένα άκαμπτα στους πίσ  τοί ους  Περιλαμβάνονται οι ποδιές 
παραθύρ ν ιλ  από πλακάζ επενδυμένο με καπλαμά δρυός πά ους ιλ σε κάθε πλευρά  με 
τελεί μα 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  κάτ  από τα οποία 
τρέ ει το περιθ ριο βάση τ ν βιβλιοστασί ν  Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με 
διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσης  
Έπιπλα  Β Α  Β Α  Β Α  Β Α  Β Α  Β Α  Β Α  Β Α  Β Α  
Β Α  Β Α  Β Α  Β Α  Β Α  
Βλ  Σ έδια Π -Π  
 
1.11  Βιβλιοστάσια αμφίπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά) 
Βιβλιοστάσια μεγάλου ύ ους  μη τυποποιημένα  με πλάτος έ ς εκ  με κουτιά  από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης συνολικού πά ους ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά ξύλου δρυός  πά ους ιλ 
σε κάθε πλευρά  με τελεί μα σε όλα τα ορατά σόκορα από φυσικές λ ρίδες ξύλου που στις επιφάνειες 
θα καλύπτονται από τον καπλαμά  Τα κουτιά  θα δια ρίζονται με κατακόρυφα σταθερά ρίσματα 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πά ους ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός  
πά ους ιλ σε κάθε πλευρά  Τα κατακόρυφα στοι εία θα καταλήγουν στην ό η τ ν βιβλιοστασί ν 

ς κολ νάκια  με ημιοκταγ νική διατομή κάτο η  Οι δύο ό εις τ ν βιβλιοστασί ν θα έ ουν κοινή 
πλάτη από κόντρα πλακέ θαλάσσης πά ους ιλ  επενδυμένη με καπλαμά δρυός, πά ους ιλ σε κάθε 
πλευρά  Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ενιαία ξύλινη βάση με μέτ πο ύ ους ιλ  από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης συνολικού πά ους ιλ  επενδυμένη με καπλαμά δρυός  πά ους ιλ σε κάθε 
πλευρά  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 παραθύρ ν ιλ  από πλακάζ επενδυμένο με καπλαμά δρυός, πά ους 
1 ιλ σε κάθε πλευρά  με τελεί μα 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  Β Β -  Β Β -3 
Βλ  Σ έδια Π -Π  
 
1.12 Ποδιές παραθύρων (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά) 



Ποδιές παραθύρ ν ιλ  από πλακάζ επενδυμένο με καπλαμά δρυός πά ους ιλ σε κάθε πλευρά  με 
τελεί μα 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  κάτ  από τα οποία 
τρέ ει το περιθ ριο βάση τ ν βιβλιοστασί ν  Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με 
διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσης. 
Έπιπλα  Βιβλιοθήκη  - βόρεια πλευρά & Βιβλιοθήκη  - βόρεια πλευρά - Καθίσματα στις ποδιές 
παραθύρ ν 
Βλ  Σ έδια Π -66 
 
1.13  Ξύλινη επένδυση μετώπου συρταριών από ξύλο δρυός 
Επένδυση με μέτ πο από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πά ους ιλ  επενδυμένο και από τις δύο 
ό εις με φύλλο καπλαμά δρυός, πά ους ιλ σε κάθε πλευρά με τελεί μα σε όλα τα ορατά σόκορα 
από μασίφ ξυλεία δρυός  που στις επιφάνειες θα καλύπτονται από τον καπλαμά  Στην εργασία 
περιλαμβάνεται και η κατασκευή τ ν ξύλιν ν συρταρι ν τ ν ρ ν της Βιβλιοθήκης  και   που 
θα διαθέτουν πλευρικούς μη ανισμούς για τη λειτουργία τους  
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής 
βάσης  
Έπιπλα  ΠΡ Β  ΠΡ Β  ΠΡ Β  ΠΡ Β  Β Δ  Β Δ  Β Α  Β Α  Β Α  
Β Δ  Β Δ  Β Δ  Β Δ  Β Δ  
Βλ  Σ έδια Π  Π  και Π -63 
 
1.14  Ξύλινη επένδυση μεταλλικών συρταριέρων σκευοφυλακίου 106 από ξύλο δρυός 
Όλες οι μεταλλικές συρταριέρες θα επενδυθούν στις στενές ορατές τους πλευρές  Οι επένδυσεις τ ν 
ελεύθερ ν πλευρ ν τους θα γίνει με ταμπλαδ τές επιφάνειες από ξυλεία δρυός πά ους  ιλ  και 
κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πά ους ιλ  επενδυμένο και από τις δύο ό εις με φύλλο καπλαμά 
δρυός, πά ους 1,5 ιλ σε κάθε πλευρά, σε σ έδιο ανάλογο με τα ταμπλαδ τά ανοιγόμενα φύλλα τ ν 
ερμαρί ν του ίδιου ρου Σκευοφυλάκιο  
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής 
βάσης  
Έπιπλα  ΠΡ Β  ΠΡ Β  ΠΡ Β  ΠΡ Β  
Βλ  Σ έδια Π  Π  και Π  
 
1.15 Ξύλινη επένδυση βάσης συρταριέρων (ξύλινο σοβατεπί) 
Το ξύλινο μέτ πο σοβατεπί  θα είναι ίδιο με το σοβατεπί τ ν βιβλιοστασί ν  Θα έ ει ύ ος ιλ  Θα 
είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πά ους ιλ , επενδυμένη με καπλαμά δρυός  πά ους 

ιλ σε κάθε πλευρά Θα εφαρμοστεί στη βάση τ ν τρι ν ορατ ν πλευρ ν τ ν συρταριέρ ν του 
σκευοφυλακίου  
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής 
βάσης  
Έπιπλα  ΠΡ Β  ΠΡ Β  ΠΡ Β  ΠΡ Β  
Βλ  Σ έδια Π  Π  και Π  
 
 
1.16  Τροχήλατο τραπέζι από ξύλο δρυός 
Τραπέζι με οριζόντια επιφάνεια από διπλό πλακάζ  αμφίπλευρη επένδυση με φορμάικα λευκού 
ρ ματος πά ους  ιλ  και τελεί μα 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 υ ηλής αντο ής ρόδες από γαλβανισμένο άλυβα και teflon. 



Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής 
βάσης  
Έπιπλα  ΞΤ -4 
Βλ  Σ έδια Π  Π  
 
1.17  Σταθερό τραπέζι από ξύλο δρυός 
Τραπέζι με οριζόντια επιφάνεια από διπλό πλακάζ  αμφίπλευρη επένδυση με φορμάικα λευκού 
ρ ματος πά ους  ιλ  και τελεί μα σε όλο το περιμετρικό σόκορο από μασίφ ξυλεία δρυός  Τα πόδια 

του τραπεζιού θα κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός  απλού σ εδίου  
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής 
βάσης  Η μορφή τ ν τραπεζι ν θα είναι ανάλογη με το Νο 6  Το τραπέζι ΞΤ  θα διαθέτει ανοιγόμενο 
αναδιπλούμενο  καπάκι που όταν ξεδιπλ νει θα διπλασιάζει την επιφάνεια εργασίας  

Έπιπλα  ΞΤ  ΞΤ  ΞΤ -  ΞΤ  ΞΤ  
Βλ  Σ έδια Π  Π  
 
1.18  Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων 
Αποτελούνται από ανοξείδ τα αλύβδινα πλαίσια Χ ιλ  AISI  που συγκρατούν το ανοξείδ το 
πλέγμα για την ανάρτηση τ ν εικόν ν  Το ανοξείδ το πλέγμα έ ει βρόγ ους  Φ ιλ  Τα 
ανοξείδ τα αλύβδινα πλαίσια στηρίζονται σε ανοξείδ το ποδαρικό ρυθμιζόμενου ύ ους και όλο το 
πάνελ εντάσσεται σε πλαίσια από μασίφ ξυλεία δρυός σύμφ να με τα σ έδια  Το ποδαρικό καλύπτεται 
από δρύινο περιθ ριο  Όλα τα σταθερά πάνελ συνδέονται στο άν  μέρος με δοκίδα από μασίφ ξυλεία 
δρυός  πάν  στην οποία θα στηρίζονται και τα φ τιστικά τ ν πάνελ  
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθάνικής ή ακρυλικής 
βάσης                                                                   
Στο ΠΑ Α  ένα από τα πάνελ λειτουργεί ς θυρόφυλλο και επομέν ς είναι ανοιγόμενο  
Έπιπλα  ΠΑ Α  ΠΑ Α  ΠΑ Α  
Βλ  Σ έδια Π -Π  
 
1.19 Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων (επίτοιχα) 
Αποτελούνται από ανοξείδ τα αλύβδινα πλαίσια Χ ιλ  AISI  που συγκρατούν το ανοξείδ το 
πλέγμα για την ανάρτηση τ ν εικόν ν  Το ανοξείδ το πλέγμα έ ει βρόγ ους  Φ ιλ  Τα 
ανοξείδ τα αλύβδινα πλαίσια εντάσσονται σε πλαίσια από μασίφ ξυλεία δρυός  τα οποία αναρτ νται 
στους περιμετρικούς τοί ους  σύμφ να με τις υποδείξεις του επιβλέποντος  
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής 
βάσης  
Έπιπλα  ΠΑ Β -  ΠΑ Β -19 
Βλ  Σ έδια Π -20 
 
1.20 Απαγωγός εστία 
Η απαγ γός εστία θα έ ει μορφή σταθερού ερμαρίου στερε μένου στον τοί ο και θα έ ει ενδεικτικές 
διαστάσεις  Χ  Χ  ιλ  Στην ό η θα διαθέτει κινητό πλαίσιο από κρύσταλλο triplex για 
ασφάλεια τ ν ρηστ ν  με σύστημα αντιβάρ ν για σταθεροποίηση σε οποιοδήποτε ύ ος  Η επιφάνεια 
εργασίας θα είναι από βακελιτική ανθεκτική σε ελαφρές ημικές ουσίες και θα διαθέτει νευτή 
ανοξείδ τη λεκάνη με βαλβίδα εκρο ν ανοξείδ τη  Θα διαθέτει κρουνό μίξης κρύου-ζεστού νερού και 
κεφαλή ρευματολη ίας  πριζ ν με στεγανό καπάκι ασφαλείας  αυτόματη γενική ασφάλεια  αυτόματη 
γενική ασφάλεια τ ν πριζ ν  διακόπτη για το φ τιστικό σ μα  Στην οροφή θα διαθέτει φ τιστικό με 
λαμπτήρες φθορισμού ή LED  Θα διαθέτει σύστημα απαγ γής τ ν αναθυμιάσε ν με κινητήρα αμηλού 
θορύβου για περίπου  εναλλαγές του αέρα ρα του κλ βού σε στατική πίεση Pa με διακόπτη 
ΟΝ-OFF και επιλογέα ρύθμισης τα υτήτ ν για τον κινητήρα απαγ γής αερί ν  Οι αναθυμιάσεις θα 



εκτον νονται κάτ  από το πλατύσκαλο της ανατολικής εισόδου  Στο κάτ  μέρος θα διαθέτει δίφυλλο 
ντουλάπι με ταμπλάδες όμοιους με τα παρακείμενα ερμάρια και θα είναι επισκέ ιμες οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις  Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση τ ν παρο ν, η σύνδεση με τα 
υποδαπέδια δίκτυα και ο εξαερισμός τ ν αναθυμιάσε ν.  
Η απαγ γός εστία εστίας  πρέπει  να  είναι  εναρμονισμένη και πιστοποιημένη  σύμφ να  με  τα  πρότυπα  
ΕΝ  - αμηλή  τάση   και ΕΝ -1,2,3 
Έπιπλα  ΑΠ  
Βλ  Σ έδια Π  Π  
 
1.21  Καθίσματα γραφείου τροχήλατα χωρίς μπράτσα 
Καθίσματα γραφείου εργασίας τρο ήλατα τ ν  τρο ν με ρυθμιζόμενο ύ ος με υδραυλικό σύστημα 
και ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης  Οι ρόδες θα έ ουν PU υλικό που δε αράζει το πάτ μα  Τα καθίσματα θα 
πρέπει να είναι βαρέ ς τύπου  ανατομικά  κατάλληλα για καθημερινή εργασία  ρ ν  με αμηλή 
πλάτη  Η επένδυση της έδρας και της πλάτης του καθίσματος θα είναι με δερματίνη γκρί ή μαύρου 
ρ ματος ανθεκτική σε ημικά  

Έπιπλα  Για τους ρους    
Βλ  Σ έδια Π  Π  Π  
 
1.22 Καθίσματα γραφείου τροχήλατα με μπράτσα 
Καθίσματα γραφείου εργασίας τρο ήλατα τ ν  τρο ν με ρυθμιζόμενο ύ ος με υδραυλικό σύστημα 
και ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης  Θα έ ουν μπράτσα  Οι ρόδες θα έ ουν PU υλικό που δε αράζει το 
πάτ μα. Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι βαρέ ς τύπου  ανατομικά  κατάλληλα για καθημερινή 
εργασία  ρ ν  με αμηλή πλάτη  Η επένδυση της έδρας και της πλάτης του καθίσματος θα είναι με 
δερματίνη γκρι ή μαύρου ρ ματος ανθεκτική σε ημικά  
Έπιπλα  Για τον ρο συντηρητ ν 002 
Βλ  Σ έδιο Π  
 
1.23  Καθίσματα γραφείου σταθερά χωρίς μπράτσα 
Καθίσματα γραφείου σταθερά από ξύλο καρυδιάς με μαλακή πλάτη και κάθισμα επενδεδυμένα με 
δέρμα γκρί ή μαύρου ρ ματος για το πατάρι της βιβλιοθήκης   
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής 
βάσης  
Έπιπλα  Για τον ρο  
Βλ  Σ έδιο Π61  
 
1.24 Ανοξείδωτος νεροχύτης ένθετος 
Νερο ύτης ένθετος σε πάγκο  από ανοξείδ το άλυβα  Ιnox  AISI  με ανοξείδ τη βαλβίδα και 
υπερ είλιση  Εξ τερική διάσταση x ιλ  και μονή γούρνα διαστάσε ν x x ιλ  Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η εγκατάσταση τ ν παρο ν  η σύνδεση με τα υποδαπέδια δίκτυα καθ ς και η 
προμήθεια και τοποθέτηση κρουνού   
Έπιπλα  Για τον ρο  
Βλ  Σ έδιο Π   
 
1.25 Δίφυλλα θυρόφυλλα ανοιγόμενα και ταμπλαδωτά 
Τα φύλλα θα είναι ανοιγόμενα και ταμπλαδ τά  Τα πλαίσια τ ν ταμπλάδ ν και οι ταμπλάδες θα 
κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός πά ους ιλ  Σε σ έδιο ανάλογο με αυτό τ ν ταμπλαδ τ ν 
ερμαρί ν και τ ν ταμπλαδ τ ν βιβλιοστασί ν  
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής 
βάσης  



Έπιπλα  Ε  θυρόφυλλα θησαυροφυλακίου   
Βλ  Σ έδια Π -24 
 
 
ΠΑΛΑΙΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
1.26  Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά) 
Βιβλιοστάσια μεγάλου ύ ους  μη τυποποιημένα  με βάθος έ ς  cm  με κουτιά  από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης συνολικού πά ους mm  αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά ξύλου δρυός  πά ους ιλ 
σε κάθε πλευρά  με τελεί μα σε όλα τα ορατά σόκορα από φυσικές λ ρίδες ξύλου  Οι πλάτες τ ν 
κουτι ν προς τον τοί ο  θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης πά ους ιλ  με επένδυση 
καπλαμά δρυός, πά ους 1,5 ιλ σε κάθε πλευρά  Τα κουτιά  θα δια ρίζονται με κατακόρυφα σταθερά 

ρίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πά ους ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά 
δρυός  πά ους 1,5 ιλ σε κάθε πλευρά  Τα κατακόρυφα στοι εία θα καταλήγουν στην ό η τ ν 
βιβλιοστασί ν ς κολ νάκια  με ορθογ νια διατομή κάτο η  Τα βιβλιοστάσια θα είναι στερε μένα 
άκαμπτα στις περιμετρικές τοι οποιίες και οι διαστάσεις τους προσαρμοσμένες στον ρο  
Περιλαμβάνονται και τα ράφια ιλ  από πλακάζ επενδυμένο με καπλαμά δρυός, πά ους 1,5 ιλ σε κάθε 
πλευρά, με τελεί μα 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  Β -6, Β102.1-6 
Βλ  Σ έδια Π - α  
 
 
1.27  Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και συρτάρια (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία 
δρυός) ΤΥΠΟΣ Α 
Ερμάρια μεγάλου ύ ους  μη τυποποιημένα  με βάθος έ ς εκ  με κουτιά  από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης πά ους ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός  πά ους 1,5 ιλ σε κάθε πλευρά, 
με τελεί μα σε όλα τα ορατά σόκορα από λ ρίδες φυσικού ξύλου  με εν σεις τ ν επιφανει ν με 
ανοξείδ τες ξυλόβιδες και κόλλα  καθ ς και με κατάλληλες εντορμίες   Οι πλάτες τ ν κουτι ν προς τον 
τοί ο  θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης πά ους ιλ  με επένδυση καπλαμά δρυός, 
πά ους 1,5 ιλ σε κάθε πλευρά. Τα κουτιά  θα δια ρίζονται με κατακόρυφα σταθερά ρίσματα από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης πά ους ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός  πά ους ιλ σε 
κάθε πλευρά  τα οποία θα καλυπτονται στην ό η τ ν ερμαρί ν από τορνευτά κολ νάκια  ημικυκλικής 
διατομής σύνθετου προφίλ σύμφ να με το σ έδιο  Τα ράφια εντός τ ν ερμαρί ν  θα κατασκευαστούν 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης πά ους  ιλ  επενδυμένα και στις δύο επιφάνειες με καπλαμά δρυός, 
πά ους ιλ σε κάθε πλευρά  και λ ρίδες φυσικού ξύλου στα εμφανή σόκορα  Τα φύλλα μονά ή διπλά  
θα είναι ανοιγόμενα με υαλοπίνακες πά ους ιλ  Τα πλαίσια τ ν φύλλ ν θα κατασκευαστούν από 
μασίφ ξυλεία δρυός πά ους ιλ  Τα συρτάρια θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης με 
επένδυση καπλαμά δρυός, πά ους ιλ σε κάθε πλευρά  Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν  
ειρολαβές πόμολα κλασικού σ εδίου επιλογής του επιβλέποντος  φύλλ ν και εμφανείς ορει άλκινους 

μεντεσέδες τρεις σε κάθε φύλλο  Το μπροστινό μέτ πο της βάσης θα διακοσμείται με ποδαρικά από 
μασίφ ξυλεία δρυός  Η κατασκευή περιλαμβάνει ζ νη στο κάτ  μέρος με συρτάρια που θα διαθέτουν 
μετόπη απλού σ εδίου από μασίφ ξυλεία δρυός  κουτί από κόντρα πλακέ θαλάσσης και μη ανισμούς 
λειτουργίας  Τα συρτάρια και τα φύλλα θα διαθέτουν κλειδαριές ασφαλείας  Τα φύλλα θα έ ουν 
τοποθετημένους και υαλοπίνακες πά ους  ιλ  Επίσης  η  κατασκευή θα στέφεται  με ενιαίο 
περιμετρικό γείσο από μασίφ ξυλεία δρυός  Περιλαμβάνονται και τα ράφια ιλ  από πλακάζ 
επενδυμένο με καπλαμά δρυός, πά ους ιλ σε κάθε πλευρά  με τελεί μα 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  Β  Β  
Βλ  Σ έδια Π - δ 
 
1.28 Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και συρτάρια (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία 
δρυός) ΤΥΠΟΣ Β 
Ερμάρια μεγάλου ύ ους  μη τυποποιημένα  με βάθος έ ς εκ  με κουτιά  από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης πά ους ιλ  αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός  πά ους ιλ σε κάθε πλευρά, 
με τελεί μα σε όλα τα ορατά σόκορα από λ ρίδες φυσικού ξύλου  με εν σεις τ ν επιφανει ν με 
ανοξείδ τες ξυλόβιδες και κόλλα  καθ ς και με κατάλληλες εντορμίες  Οι τρύπες που ρειάζονται θα 
γίνουν με φρέζα  Οι πλάτες τ ν κουτι ν προς τον τοί ο  θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης πά ους ιλ  με επένδυση καπλαμά δρυός, πά ους ιλ σε κάθε πλευρά  Τα κουτιά  θα 
δια ρίζονται με κατακόρυφα σταθερά ρίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πά ους ιλ  
αμφίπλευρα επενδυμένα με καπλαμά δρυός  πά ους ιλ σε κάθε πλευρά  τα οποία θα καλύπτονται 
στην ό η τ ν ερμαρί ν από σκαλιστά κολ νάκια  ορθογ νιας διατομής  Τα ράφια εντός τ ν 
ερμαρί ν  θα κατασκευαστούν από κόντρα πλακέ θαλάσσης πά ους  ιλ  επενδυμένα και στις δύο 
επιφάνειες με καπλαμά δρυός, πά ους ιλ σε κάθε πλευρά  και λ ρίδες φυσικού ξύλου στα εμφανή 
σόκορα  Τα φύλλα μονά ή διπλά  θα είναι ανοιγόμενα με υαλοπίνακες πά ους  ιλ  Τα πλαίσια τ ν 
φύλλ ν θα κατασκευαστούν από μασίφ ξυλεία δρυός πά ους ιλ  Τα είδη κιγκαλερίας 
περιλαμβάνουν  ειρολαβές πόμολα κλασικού σ εδίου επιλογής του επιβλέποντος  φύλλ ν και 
εμφανείς ορει άλκινους μεντεσέδες τρεις σε κάθε φύλλο  Το μπροστινό μέτ πο της βάσης θα είναι από 
μασίφ ξυλεία δρυός ύ ους ιλ με κυματιοειδή εγκοπή   Η κατασκευή περιλαμβάνει ζ νη στο κάτ  
μέρος με συρτάρια που θα διαθέτουν μετόπη απλού σ εδίου από μασίφ ξυλεία δρυός  κουτί από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης και μη ανισμούς 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 ιλ  από πλακάζ επενδυμένο με καπλαμά δρυός, πά ους ιλ σε κάθε 
πλευρά  με τελεί μα 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  Σ έδια Π -Π δ 
 
 
 

Τεχνικές προδιαγραφές ξύλινων επίπλων 

∑ Η μοριοσανίδα θα είναι άνθυγρη και ανθεκτική στην υγρασία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές  
σύμφ να με τις προδιαγραφές του ΕΝ  Class P  και είναι κλάσης Ε  όσον αφορά την 
εκπομπή φορμαλδεΰδης και με υλικό επικάλυ ης HPL που να ακολουθεί το ΕΝ -1 & 2. 

∑ Όλες οι βαφές τ ν ξύλιν ν επιφανει ν να μην είναι τοξικές και επιβλαβείς  Θα πρέπει να είναι 
άοσμες  να μην κιτρινίζουν  να επιδεικνύουν εγάλη ανθεκτικότητα σε υγρασία και τριβή  Δεν 
πρέπει να περιέ ουν όλυβδο και υδράργυρο ή άλλα βαρέα μέταλλα  όσον αφορά την 
τοξικότητα τους και να είναι ελεγμένες σύμφ να με τις προδιαγραφές DIN  Θα πρέπει να 
φέρουν πιστοποίηση CE  

∑ Οι εν σεις τ ν επιφανει ν θα γίνονται με ανοξείδ τες ξυλόβιδες και κόλλα  καθ ς και με 
κατάλληλες εντορμίες και καβίλιες  Η κόλλα θα είναι ανθεκτική στην υγρασία και σύμφ να με 
τα πρότυπα BS  BS  και BS  



∑ Η λάκα δεν επηρεάζεται από διαλυτικά  υγρά καθαρισμού  ζέστη  υγρασία και ηλιακή 
ακτινοβολία 

∑ Για τα ερμάρια τύπου Α και Β οι  μεντεσέδες θα είναι ορει άλκινοι 

 

∑ Για τα υπόλοιπα ερμάρια οι μεντεσέδες θα είναι κρυφοί 
τένια  βαρέ ς τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδ τοι 

και ρυθμιζόμενοι  Θα φέρουν πιστοποίηση CE  βλ  
ενδεικτική εικόνα του προτεινόμενου τύπου μεντεσέ) 

 

∑ Αναγραφή της ρας προέλευσης τ ν καπλαμάδ ν  

∑ Η ξυλεία δρυός που θα ρησιμοποιηθεί θα είναι αρίστης ποιότητας  κατά το δυνατόν ισόβεννη  
σ στά αποξηραμένη με μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία  Επίσης θα αναγράφεται η ρα 
προέλευσης  

∑ Οι ρόδες από το τρο ήλατο τραπέζι θα είναι πιστοποιημένες  υ ηλής αντο ής από γαλβανισμένο 
άλυβα και teflon  Θα φέρουν πιστοποίηση CE  

∑ Τα πάνελ ανάρτησης εικόν ν θα αποτελούνται από ανοξείδ το άλυβα AISI  

∑ Τα καθίσματα θα είναι βαρέ ς τύπου   τρο ν με ρυθμιζόμενο ύ ος με υδραυλικό σύστημα 
και ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης  Θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE  

∑ Οι ρόδες τ ν καθισμάτ ν θα έ ουν PU υλικό που δε αράζει το πάτ μα  

∑ Τα καθίσματα θα είναι ανατομικά  κατάλληλα για καθημερινή εργασία  ρ ν 

∑ Η δερματίνη του καθίσματος θα είναι ανθεκτική σε ημικά  

∑ Η απαγ γός εστία θα φέρει πιστοποίηση CE  ο βακελίτης θα είναι ανθεκτικός σε ημικές ουσίες, 
η λεκάνη θα είναι από ανοξείδ το άλυβα ΙΝΟΧ  AISI  η απαγ γός εστία εστίας  πρέπει  
να  είναι  εναρμονισμένη και πιστοποιημένη  σύμφ να  με  τα  πρότυπα  ΕΝ  -

αμηλή  τάση   και ΕΝ -  το κρύσταλλο θα είναι ασφαλείας Triplex 

∑ Ο νερο ύτης θα είναι από ανοξείδ το άλυβα ΙΝΟΧ  AISI  Θα πρέπει να φέρει 
πιστοποίηση CE  Η απαγ γός εστία εστίας  πρέπει  να  είναι  εναρμονισμένη και πιστοποιημένη  
σύμφ να  με  τα  πρότυπα  ΕΝ  - αμηλή  τάση   και ΕΝ -1,2,3 

∑ Όλες οι κλειδαριές  θα πρέπει να είναι ασφαλείας  πιστοποιημένες για την αντο ή και την ρήση 
τους  Θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE  

∑ Για όλα τα προς προμήθεια είδη θα υποβληθεί τε νικό φυλλάδιο ή εάν δεν υπάρ ει  ενημερ τικό 
έντυπο για το εργοστάσιο κατασκευής του  

 

1.29 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  καθ ς και ορισμένες άλλες 
μικρόεργασίες  απαραίτητες για το έργο  Τις οικοδομικές εργασίες θα εκτελέσει ο προμηθευτής που θα 
αναλάβει την εγκατάσταση τ ν ξύλιν ν επίπλ ν  



Ο ανάδο ος με την επιτόπου αυτο ία που πραγματοποίησε και τη μελέτη τ ν σ εδί ν  θε ρείται ότι 
υπολόγισε το κόστος για όλες τις οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται  ακόμα και αν αυτές δεν 
περιγράφονται στην παρούσα  και ότι το έ ει λάβει υπό η στην οικονομική του προσφορά  ρίς καμία 
επιπλέον απαίτηση  

 

A. Περιγραφή εργασιών 

Α.1 Καθαιρέσεις  
Προβλέπεται από την ηλεκτρομη ανολογική μελέτη η διάνοιξη οπ ν στη τοι οποιία για την εγκατάσταση 
αεραγ γ ν απόρρι ης αέρα από τους ρους του Σκευοφυλακίου νότιο τοί ο προς την πλευρά του 
αιθρίου  και της Βιβλιοθήκης στο ανατολικό σα νισί  Η διάνοιξη θα γίνει με αδιατάρακτη κοπή στην 
υφιστάμενη τοι οποιία και μετά την τοποθέτηση τ ν καναλι ν θα πρέπει τα όρια να στεγαν θούν 
προσεκτικά με φλάντζες και μαστί η και στη συνέ εια να τοποθετηθούν στεγανές περσίδες εξ τερικά 
για την προστασία από την είσοδο της βρο ής  Βλ  Σ έδια Π  και Π . 

Α.2 Γυψοσανίδες 
Στα πλαίσια τ ν εργασι ν ένταξης της επίπλ σης στο νέο κτήριο προβλέπονται περιορισμένης κλίμακας 
εργασίες κατασκευής πετασμάτ ν ξηράς δόμησης από γυ οσανίδες  Προτείνεται όλες οι κατασκευές να 
γίνουν με διπλά φύλλα τ ν  ιλ  βάρος  kg/m  στερε μένα σε τυποποιημένο και 
πιστοποιημένο σκελετό μεταλλικό από γαλβανισμένη λαμαρίνα  Μέτ πο πάν  από τα βιβλιοστάσια του 
ισογείου της βιβλιοθήκης για την απόκρυ η τ ν ηλεκτρομη ανολογικ ν εγκαταστάσε ν  

Στο υπόγειο μεταξύ του νε τερου αρ είου  και τ ν δ ματί ν προς βορράν υπάρ ουν δύο 
παράθυρα  φεγγίτες  Επειδή δεν πληρούν τις προδιαγραφές για την λειτουργία τ ν 
πυροδιαμερισμάτ ν σύμφ να με τη μελέτη και την κατασκευασμένη εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει η 
απόφραξή τους μετά την αφαίρεση τ ν ξύλιν ν κουφ μάτ ν  Θα τοποθετηθούν διπλές πυράντο ες 
γυ οσανίδες σε ανεξάρτητους σκελετούς στα δύο πρόσ πα τ ν τοί ν    

Α.3 Σιδηρουργικές εργασίες 
Ο εξ στης θα βρίσκεται στη βόρεια και ανατολική πλευρά της αίθουσας του Εικονοφυλακίου  και 
θα έ ει πρόσβαση μέσ  μικρής κλίμακας στη ΝΑ γ νία του ρου  Λεπτομέρειες στα σ έδια 
Π α Λεπτ Παταρ ΚΛιμ Υπ  και Π α Λεπτ Παταρ ΚΛιμ Υπ  . 

Η κατασκευή του εξ στη περιλαμβάνει την παραγ γή βρα ιόν ν στήριξης από κοιλοδοκούς  που 
συνδέονται στο δοκάρι από ΟΣ με ημικά αγκύρια διατομής Μ  Οι βρα ίονες και οι δοκοί του εξ στη 
θα είναι από απλό άλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένο στην από ρ ση και τ ν υπολοίπ ν μεταλλικ ν 
στοι εί ν του ρου  Στο άλλο τους άκρο αναρτ νται από την οροφή της αιθούσης μέσ  ανοξείδ τ ν 
λεί ν ράβδ ν Φ  ΑISI  Ο τρόπος στήριξης φαίνεται στο σ έδιο Π α  όπου στην οροφή 
τοποθετείται ανοξείδ τη πλάκα με  αγκύρια στήριξης και κυλινδρικό εξάρτημα Φ  στο κέντρο που θα 
διαθέτει εσ τερικό σπείρ μα Μ  για τη στερέ ση της ράβδου ανάρτησης  Ανάλογο στήριγμα θα 
υπάρ ει στο κάτ  μέρος της ράβδου ανάρτησης  στερε μένο στην κατά μήκος δοκό του εξ στη  Το 
δάπεδο του εξ στη διαμορφ νεται με εσ άρα από ανοξείδ τες λάμες ΑΙSI  διατομής  που 
γεφυρ νουν τα διαστήματα μεταξύ τ ν βρα ιόν ν  Για τη δημιουργία κιγκλιδ ματος προβλέπεται η 
τοποθέτηση ανοξείδ του ειρολισθήρα διατομής Φ  και οριζόντιες  ανοξείδ τες λάμες διατομής  
που θα στερε θούν με συγκόλληση  

Η κλίμακα ανόδου στον εξ στη θα έ ει ανάλογη κατασκευή  Οι βαθμιδοφόροι θα είναι από άλυβα 
ηλεκτροστατικά βαμμένο και τα πατήματα από λάμες ανοξείδ τες ΑΙSI  διατομής  και  σε 
μορφή εσ άρας που θα στερε νονται στη θέση τους με βίδες  Το κιγκλίδ μα της σκάλας θα έ ει μορφή 
ανάλογη με αυτό του εξ στη    



Α.4 Επενδύσεις 
Στον ρο του εργαστηρίου συντήρησης στο υπόγειο προβλέπεται η τοποθέτηση εφυαλ μέν ν λευκ ν 
πλακιδί ν στον τοί ο πάν  από τον πάγκο μέ ρι το ύ ος τ ν υπερκείμεν ν αναρτημέν ν ερμαρί ν  με 
ελά ιστες διαστάσεις  Χ  εκ  και σφράγιση αρμ ν με λευκό στόκο   

Α.5 Χρώματα 
Για την αποκατάσταση τ ν επιφανει ν τ ν αποφραγμέν ν παραθύρ ν και την βαφή τ ν γυ οσανίδ ν 
πάν  από τα βιβλιοστάσια της κατ τερης στάθμης της Βιβλιοθήκης θα ρειαστεί να γίνουν βαφές 
σπατουλαριστές  Επίσης σε διάφορες θέσεις του κτηρίου μετά το πέρας της εγκατάστασης της 
επιπλ σε ς θα ρειαστεί να γίνουν τοπικές βαφές φρεσκαρίσματος τ ν τοί ν  όπου έ ουν προκληθεί 
τυ όν εκδορές     

Β. Ανάλυση εργασιών 

Β.1 Καθαιρέσεις 

Διάνοιξη οπής σε σκυρόδεμα πάχους 25εκ & 15εκ, με χρήση αδιατάρακτης κοπής 

Καθαίρεση και τεμα ισμός στοι εί ν κατασκευ ν από οπλισμένο σκυρόδεμα όλ ν τ ν κατηγορι ν  με 
εφαρμογή τε νικ ν αδιατάρακτης κοπής  σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας  με 
διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου  

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσε ς απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλεί ν  τ ν 
μέσ ν κοπής του οπλισμού με τα σ ετικά αναλ σιμα  τ ν ικρι μάτ ν και προσ ριν ν αντιστηρίξε ν 
και η συσσ ρευση τ ν προϊόντ ν ο τεμα ισμός τ ν ευμεγέθ ν στοι εί ν σκυροδέματος και η 
μεταφορά τους στις θέσεις φόρτ σης  σύμφ να με την μελέτη και την ΕΤΕΠ -02-01-  Καθαιρέσεις 
στοι εί ν οπλισμένου σκυροδέματος με μη ανικά μέσα  

Καθαιρέσεις στοι εί ν δομημάτ ν από οπλισμένο σκυρόδεμα με υ ηλές απαιτήσεις ακριβείας  
ελα ιστοποίηση της ό λησης λ  εκτέλεση εργασι ν σε κτίρια εν λειτουργία  και αποφυγή ζημι ν σε 
παρακείμενες ευπαθείς εγκαταστάσεις ή κατασκευές  με ρήση συστημάτ ν συρματοκοπής  
δισκοκοπής  αδαμαντοκοπής  υδροκοπής κλπ συναφ ν τε νολογι ν  

Χ ροι εκτέλεσης   και 1 

 
 
Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή 
Διάνοιξη οπής ή φ λιάς σε λιθοδομή πά ους έ ς  m  με ή ρίς επί ρίσμα  επιφανείας  - 0,10 
m  με οποιοδήποτε μέσο  Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσε ς απαιτούμενα ικρι ματα  η εργασία 
μόρφ σης τ ν παρει ν και η συσσ ρευση τ ν προϊόντ ν αποξήλ σης στις θέσεις φορτ σε ς  

Χ ροι εκτέλεσης    

 

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 
Αποξήλ ση ξυλίν ν ή σιδηρ ν θυρ ν και παραθύρ ν  Περιλαμβάνεται η αφαίρεση τ ν φύλλ ν και 
πρεβαζι ν  η απελευθέρ ση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα τζινέπα  με 
προσο ή για την επανα ρησιμοποίησή του  και η μεταφορά προς φόρτ ση ή αποθήκευση  

Χ ροι εκτέλεσης   



Β.2 Ξυλουργικά 

Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά  
Φύλλα ερμαρί ν πρεσσαριστά από λευκή ξυλεία  οποι νδήποτε διαστάσε ν μονόφυλλα ή πολύφυλλα 
σύμφ να με την μελέτη και την ΕΤΕΠ -09-01-  Εντοι ισμένα ή σταθερά έπιπλα  με τετράξυλο 
κάσσα  x  cm με περιθ ρια περβάζια  x  cm συνολικού πά ους  cm  με σκελετό από λευκή ξυλεία 

διατομής x  cm και τραβέρσες x  cm ανά το πολύ  cm  επενδυμένα μέσα έξ  με κόντρα πλακέ 
πά ους  mm και εν γένει υλικά κατασκευής  ανάρτησης  στήριξης και λειτουργίας και εργασία πλήρους 
κατασκευής  τοποθέτησης και στερέ σης  

Χ ροι εκτέλεσης    

Επένδυση από φύλλα μοριοσανίδας επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός 

Επένδυση ξυλίν ν επιφανει ν με φύλλα μοριοσανίδας επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός, 
στερε νόμενα με κατάλληλο τρόπο με διαμόρφ ση τ ν αρμ ν  οποι νδήποτε διαστάσε ν και με 
περιθ ρια από πη άκια είτε με συναρμογή ακριβείας τ ν ακμ ν της με όλες τις αναγκαίες οπές ή 
εντορμίες για την εφαρμογή  τα εξαρτήματα ή μη ανισμούς, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικρι ματα, 
καθ ς και την εργασία πλήρους κατασκευής  

Χ ροι εκτέλεσης: 201- επένδυση αεραγ γού απόρρι ης αέρα 

Γ) Πρόσθετο μεταλλικό πατάρι πρόσβασης αναρτημένων κειμηλίων 

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm  
Κατασκευή φερόντ ν στοι εί ν από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου  με ύ ος ή πλευρά έ ς 

 mm  ποιότητας S J  οποποι νδήποτε λοιπ ν διαστάσε ν  κάθε σ εδίου  και σε οποιαδήποτε 
θέση ή ύ ος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας  συνδεδεμέν ν μεταξύ τους με κο λίες μπουλόνια  
με διπλά περικό λια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτ ν ελασμάτ ν  ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση  σύμφ να με την μελέτη  και έδρασή τους επί τ ν στοι εί ν θεμελί σης ή λοιπ ν 
δομικ ν στοι εί ν με ρήση μη συρρικν μένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  με σήμανση CE  
Περιλαμβάνεται η ρήση τ ν απαιτουμέν ν ανυ τικ ν μέσ ν   

Χ ροι εκτέλεσης  Πρόσθετο πατάρι πρόσβασης αναρτημέν ν κειμηλί ν 

 
Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με ανοξείδωτες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης 
Κατασκευή διαβαθρ ν και δαπέδ ν σε οποιοδήποτε ύ ος με ανοξείδ τες εσ άρες βιομη ανικής 
προέλευσης  σύμφ να με τα σ έδια λεπτομερει ν της μελέτης και την ΕΤΕΠ -07-01-  Εσ άρες 
υδροσυλλογής αλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές  γαλβανισμένες εν θερμ  με οποιοδήποτε άνοιγμα 
βρό ου  από λάμες και στρογγυλό σίδηρο  Προμήθεια εσ αρ ν επί τόπου  μικροϋλικά και εργασία 
τοποθέτησης και στερέ σης  

Χ ροι εκτέλεσης  Πρόσθετο πατάρι πρόσβασης αναρτημέν ν κειμηλί ν, Δάπεδο παταριού, Πατήματα 
κλίμακας 

 
Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα 
Κατασκευή κιγκλιδ ματος από ανοξείδ τες διατομές  ποιότητας AISI  οιουδήποτε σ εδίου  με 
μεταλλικούς ορθοστάτες ανά  m από λάμα διατομής x  mm στερε μένη στον μεταλλικό σκελετό 



με ανοξείδ τες βίδες  μεταλλικά ευθύγραμμα οριζόντια στοι εία διατομής Φ  ανά  -  cm μεταξύ 
τ ν ορθοστατ ν  λοιπά ανοξείδ τα στοι εία  συρματόσ οινα  εντατήρες  κο λίες  περικό λια και 
κομβοελάσματα από ανοξείδ το άλυβα ποιότητας ΑΙSI  και πά ους  mm  Πλήρ ς περαι μένη 
εργασία κοπής  κατασκευής  τοποθέτησης  στερέ σης  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου  σύμφ να με την 
μελέτη   

Χ ροι εκτέλεσης  Πρόσθετο πατάρι πρόσβασης αναρτημέν ν κειμηλί ν 

 
Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα (με λάμες για την στήριξη των κιγκλιδωμάτων) 
Κατασκευές από ανοξείδ το άλυβα  Συμττεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και τ ν 
υλικ ν ήλ σης και στερέ σης καθ ς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή  

Χ ροι εκτέλεσης  Πρόσθετο πατάρι πρόσβασης αναρτημέν ν κειμηλί ν 

 
Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 
Κατασκευή και τοποθέτηση ειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδ τη διατομή Φ x  mm  ποιότητας 
AISI  οποιουδήποτε σ εδίου  στερέ ση με κατάλληλο πείρο αρσενικό-θηλυκό  ή με ήλ ση ή 
ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδ τ ν αλύβ ν  Συμπεριλαμβάνονται υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου  πλήρης εργασία κοπής  κατασκευής  τοποθέτησης και στερέ σης  σύμφ να με 
την μελέτη  

Χ ροι εκτέλεσης  Πρόσθετο πατάρι πρόσβασης αναρτημέν ν κειμηλί ν  θησαυροφυλάκιο 

 

Δ) Επενδύσεις – Χρωματισμοί – Διακοσμήσεις 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 30x60 cm 
Επενδύσεις τοί ν με πλακίδια πορσελάνης  λευκά ή έγ ρ μα  σύμφ να με την μελέτη και την ΕΤΕΠ -
07-02-  Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια  εσ τερικές και εξ τερικές  τοποθετούμενα μετά την 
απόξεση τ ν επι ρισμάτ ν  σε υπόστρ μα τσιμεντοασβεστοκονιάματος τ ν  kg τσιμέντου και  
m  ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδί ν κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  με αρμούς το πολύ  mm  με πλήρ ση 
τ ν κεν ν με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα τ ν  kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο  με ή ρίς 
ρ στικές ή αρμόστοκο   

Περιλαμβάνονται τα πλακίδια  η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου  οι φθορές τ ν υλικ ν  η 
τοποθέτηση  η αρμολόγηση  ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθ ς και η διάνοιξη οπ ν στα 
πλακίδια για την διέλευση υδραυλικ ν σ λην σε ν  τοποθέτηση διακοπτ ν  ρευματοδοτ ν κλπ. 

Χ ροι εκτέλεσης   

 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού ή διαλύτου (χαλύβδινα στοιχεία παταριού) 
Ελαιο ρ ματισμοί κοινοί σιδηρ ν επιφανει ν  σύμφ να με την μελέτη και την ΕΤΕΠ -10-03-00 
Αντισκ ριακή προστασία και ρ ματισμός σιδηρ ν επιφανει ν  

Απόξεση και καθαρισμός με ήκτρα και σμυριδόπανο  μία στρ ση αντιδιαβρ τικού υποστρ ματος ενός 
συστατικού και δύο στρ σεις ελαιο ρ ματος  Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 



Χ ροι εκτέλεσης  Xαλύβδινα στοι εία παταριού 

 
Χρωματισμοί επί τοίχου με πλαστικό χρώμα και σπατουλάρισμα 
Χρ ματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανει ν επι ρισμάτ ν ή σκυροδέματος με υδατικής διασποράς 
ρ ματα ακρυλικής  ή βινυλικής  ή στυρενιο-ακρυλικής βάσε ς σε δυο διαστρ σεις σύμφ να με την 

μελέτη και τις ΕΤΕΠ -10-01-  Χρ ματισμοί επιφανει ν σκυροδέματος  -10-02-  Χρ ματισμοί 
επιφανει ν επι ρισμάτ ν  

Προετοιμασία της επιφανείας  σπατουλάρισμα και διάστρ ση ρ ματος υδατικής διασποράς 
ακρυλικής  ή βινυλικής  ή στυρενιο-ακρυλικής βάσε ς σε δύο στρ σεις  Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου  
ικρι ματα και εργασία  

Χ ροι εκτέλεσης      καθ ς και όπου υπάρ ουν φθορές στους τοί ους μετά την εκτέλεση 
τ ν εργασι ν εγκατάστασης όλ ν τ ν ειδ ν  

 

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

Γ νίες γύ ινες λούκια οροφ ν  εξ τερικού αναπτύγματος διατομής έ ς  cm  ήτοι ταινία  υλικά 
τοποθετήσε ς  ικρι ματα και εργασία πλήρους τοποθετήσε ς  

Χ ροι εκτέλεσης   

 

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
Γυ οσανίδες πυράντο ες  επίπεδες  πά ους  mm  οιουδήποτε σ ήματος  πλάτους και μήκους  κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ  με σήμανση CE  για την επένδυση τοί ν ή άλλ ν επιφανει ν πλήν ευδοροφ ν  
εμβαδού ετοίμου φύλλου άν  τ ν  m  επί σκελετού ή μη ο τυ όν σκελετός περιλαμβάνεται  

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσε ς  

Χ ροι εκτέλεσης     

 

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm 
Γυ οσανίδες πυράντο ες  επίπεδες  πά ους mm  οιουδήποτε σ ήματος  πλάτους και μήκους  κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ  με σήμανση CE  για την επένδυση τοί ν ή άλλ ν επιφανει ν πλήν ευδοροφ ν  
εμβαδού ετοίμου φύλλου άν  τ ν  m  επί σκελετού ή μη ο τυ όν σκελετός περιλαμβάνεται  

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσε ς  

Χ ροι εκτέλεσης   

 
Στις εργασίες περιλαμβάνονται: 

Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντε νη εκτέλεση τ ν εργασι ν του έργου που 
αναφέρεται στην επικεφαλίδα  σύμφ να με τους όρους του παρόντος  τ ν τευ ν και σ εδί ν της 
μελέτης και τ ν υπολοίπ ν τευ ν Δημοπράτησης  



Επίσης περιλαμβάνονται: 

Οι δαπάνες τ ν κάθε είδους επιβαρύνσε ν στα υλικά από φόρους  δασμούς  ειδικούς φόρους κ λπ  
 πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Φ Π Α    

Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσ μάτ σης ή και αποθήκευσης φύλαξης  
επεξεργασίας και προσέγγισης όλ ν ανεξάρτητα τ ν υλικ ν  κυρί ν και βοηθητικ ν ενσ ματουμέν ν 
και μή  που είναι αναγκαία για την έντε νη εκτέλεση τ ν εργασι ν με όλες τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτ σεις  αμένους ρόνους μεταφορικ ν μέσ ν και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέ ρι και 
την πλήρη ενσ μάτ ση ή και ρήση τους  ή και μεταφοράς  σύμφ να με τα παραπάν  τ ν 
περισσευμάτ ν ή και ά ρηστ ν υλικ ν στους κατάλληλους ρους απόρρι ης  λαμβανομέν ν υπό η 
τ ν οποι νδήποτε περιβαλλοντικ ν περιορισμ ν που θα ισ ύουν σύμφ να με την ΕΣΥ και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης  

Οι δαπάνες μισθ ν  ημερομισθί ν  υπερ ρι ν  ασφαλίσε ν στο Ι Κ Α  ασφαλιστικές εταιρίες  άλλους 
ημεδαπούς ή και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ λπ  κατά περίπτ ση  όπ ς απαιτείται   

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσ πικού  μεταφορ ν  μεταφορικ ν μέσ ν  
μη ανημάτ ν  εγκαταστάσε ν κλπ  καθ ς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις  που αναφέρονται ιδιαίτερα 
στους όρους δημοπράτησης του έργου  

Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόλη ης ατυ ημάτ ν εργαζομέν ν ή τρίτ ν  ή δαπαν ν 
πρόλη ης βλαβ ν σε πράγματα κινητά ή ακίνητα  τρίτ ν  

Οι δαπάνες παραγ γής  φορτοεκφόρτ σης και μεταφοράς στη θέση ενσ μάτ σης  με τις τυ όν 
προσ ρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές  κάθε είδους υλικ ν  πλην τ ν περιπτ σε ν  που η 
μεταφορά πληρ νεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος  

Οι δαπάνες πρόλη ης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημί σης κάθε είδους βλάβης ή 
μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου περιλαμβανομένης της 
μεταφοράς υλικ ν  και θα οφείλονται σε αμέλεια  απρονοησία  μη τήρηση τ ν συμβατικ ν όρ ν  τ ν 
υποδείξε ν της Υπηρεσίας  τ ν νομικ ν διατάξε ν και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδό ου  

Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδο ο όπ ς αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης  

 

Τεχνικές προδιάγραφες υλικών για τις οικοδομικές εργασίες 
 

∑ Τα φέροντα στοι εία από σιδηροδοκούς  θα είναι ποιότητας S J και θα συνοδεύονται από 
αντίστοι ο πιστοποιητικό ποιότητας  Θα φέρουν πιστοποίηση CE  

∑ Τα κιγκλιδ ματα και οι ειρολισθήρες θα αποτελούνται από ανοξείδ το άλυβα ποιότητας AISI 
304. 

∑ Τα πλακίδια θα είναι πορσελάνης και θα φέρουν πιστοποίηση CE  

∑ Η κόλλα πλακιδί ν θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  

∑ Το ελαιό ρ μα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από το αν τατο συμβούλιο απονομής 
οικολογικού σήματος Ελλάδος Α Σ Α Ο Σ  Θα πρέπει να αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβί ν 
βακτηριδί ν μυκήτ ν  με επιλογή σε γυαλιστερό ή σατινέ φινίρισμα  

∑ Το υλικό σπατουλαρίσματος θα είναι λευκό  τσιμεντοειδούς βάσης με υπέρλεπτα ασβεστολιθικά 
αδρανή μάρμαρο  υ ηλής λευκότητας και επιλεγμένης κοκκομετρίας - μm  κατάλληλο 



για σπατουλάρισμα εσ τερικ ν επι ρισμέν ν επιφανει ν  ελεγμένο σύμφ να με το ευρ παϊκό 
πρότυπο EN 98-1. 

∑ Το πλαστικό ρ μα θα είναι άριστης ποιότητας οικολογικό  υδατοδιαλυτό  με πολύ καλή 
πρόσφυση  μεγάλη αντο ή σε συ νό πλύσιμο και τρί ιμο  ελεύθερο αμμ νίας  μολύβδου  
υδραργύρου και άλλ ν βαρέ ν μετάλλ ν  σε απο ρ σεις της έγκρισης της επίβλε ης και 
εναρμονισμένο με την οδηγία ΕΚ  

∑ Οι γυ οσανίδες θα είναι πυράντο ες  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  με σήμανση CE  

∑ ο σκελετός τ ν γυ οσανιδ ν θα φέρει σήμανση CE. 

 
1.30 Προμήθεια και εγκατάσταση αεραγωγών κλιματισμού 

A. Περιγραφή εργασιών 
Η προμήθεια και εγκατάσταση τ ν αεραγ γ ν αποτελεί συμπλήρ μα της υπάρ ουσας εγκατάστασης 

ς προς τα οριζόντια τμήματα του δικτύου τ ν αεραγ γ ν ρίς να τροποποιηθούν οι παρο ές  Σκοπός 
είναι η προσαρμογή στις αισθητικές απαιτήσεις τ ν προτεινόμεν ν από την αρ ιτεκτονική μελέτη 
ξύλιν ν επίπλ ν  Η προμήθεια και εγκατάσταση των αεραγωγών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τη 
μελέτη και τις υποδείξεις του επιβλέποντος.  

Ο ανάδο ος με την επιτόπου αυτο ία που πραγματοποίησε και τη μελέτη τ ν σ εδί ν  θε ρείται ότι 
υπολόγισε το κόστος για την προμήθεια και εγκατάσταση τ ν της όλης εγκατάστασης τ ν αεραγ γ ν 
και θε ρείται ότι το έ ει λάβει υπό η στην οικονομική του προσφορά  ρίς καμία επιπλέον απαίτηση  

Οι αεραγ γοί θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα με θερμική μόν ση Frelen στις προσαγ γές  τα 
στόμια αέρος θα είναι γραμμικά από αλουμίνιο με εξαίρεση τις θέσεις όπου στα σ έδια αναφέρεται ότι 
θα είναι ξύλινες περσίδες ενσ ματ μένες στην επίπλ ση  

Περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες συνδέσεις με τα υφιστάμενα δίκτυα ηλεκτροδότηση κλπ  για 
την ορθή και έντε νη λειτουργία του συστήματος 

Στόμια 
Όλα τα στόμια αέρος θα είναι γραμμικά αλουμινίου με φλάντζα με εξαίρεση τα στόμια επιστροφής του 
σκευοφυλακίου σοβατεπι  που θα είναι ρίς φλάντζα  

Ανεμιστήρες απόρριψης αέρα 
Οι ανεμιστήρες απόρρι ης αέρα που ρησιμοποιούνται είναι τύπου βαρελάκι αεραγ γού In-line fan). 

Αεραγωγοί από λαμαρίνα 
Οι αεραγ γοί θα είναι από γαλβανισμένο αλυβδόφυλλο  

Μόνωση Αεραγωγών 
Όλοι οι αεραγ γοί προσαγ γής και ανακυκλοφοριας κλιματισμένου αέρα  θα μον θούν προς αποφυγή 
απ λει ν θερμότητας ή ύ ους καθ ς και συμπύκν σης υδρατμ ν πάν  στις υ ρές πλευρές τ ν 
επιφανει ν τους κατά την θερινή λειτουργία  
Η μόν ση θα είναι από μη αναφλέξιμο υλικό  ενδεικτικού τύπου Frelen   
Μόν σή θα προβλεφθεί για όλα τα κιβ τια εκτόν σης Plenum  προσαγ γής και επιστροφής  

 

Β. Ανάλυση εργασιών 

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής 
Αεραγ γός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογ νικής ή κυκλικής διατομής οποι νδήποτε διαστάσε ν  
θηλυκ τός ή φλαντζ τός κατασκευασμένος σύμφ να με τους αμερικάνικους κανονισμούς  



Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσε ς ειδικά τεμά ια καμπύλες  γ νίες  ταυ  S κτλ  οι καταυθυντήρες αέρα  
τα διαφράγματα δια ρισμού και ρυθμίσε ς της ποσότητας του αέρα και τα στόμια λή ε ς ή 
απορρί ε ς αέρα  με τις ενισ ύσεις από μορφοσίδερο και υλικά σύνδεσης  στερέ σης και στεγάν σης 
και την εργασία κατασκευής  εγκατάστασης και ρύθμισης 

Μόνωση αεραγωγού από σύνθετο καουτσούκ (μη αναφλέξιμο) ενδεικτικού τύπου Frelen. 
Θερμική μόν ση επιφανει ν αεραγ γ ν ή δο εί ν με ε υλικό από ελαστομερή μόν ση ενδεικτικού 
τύπου Frelen  κατάλληλη για εγκαταστάσεις κλιματισμού πά ους  εκατοστ ν. Το υλικό θα φέρει 
επικάλυ η αλουμινίου πά ους  μm και θα είναι εναρμονισμένο με το ΕΝ  Περιλαμβάνεται 
η προμήθεια  μεταφορά επί τόπου του έργου  με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσε ς ή 
στερε σε ς της μον σε ς και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσε ς  

Ανεμιστήρας απόρριψης αέρα (τύπου βαρελάκι), παρoχής 700 m3/h και στατικής πίεσης 100 Pa 
Ανεμιστήρας απόρρι ης αέρα τύπου βαρελάκι  παρο ής 700m3/h και στατικής πίεσης  Pa πλήρ ς 
τοποθετημένος  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμά ια  τα υλικά συνδέσε ς στερε σε ς κλπ και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσε ς και συνδέσε ς 

Ανεμιστήρας απόρριψης αέρα (τύπου Βαρελάκι), παροχής 900m3/h και στατικής πίεσης 100 Pa 
Ανεμιστήρας απόρρι ης αέρα τύπου βαρελάκι  παρο ής 900m3/h και στατικής πίεσης  Pa πλήρ ς 
τοποθετημένος  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμά ια  τα υλικά συνδέσε ς στερε σε ς κλπ και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσε ς και συνδέσε ς 

Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια, 1 κατεύθυνσής, διαστάσεων 300mm x 125mm 
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια   κατεύθυνσης  διαστάσε ν 300mm x 125mm πλήρ ς 
τοποθετημένος  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμά ια  τα υλικά συνδέσε ς στερε σε ς κλπ και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσε ς και συνδέσε ς 

Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια, 1 κατεύθυνσής. διαστάσεων 600mm x 200mm 
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια   κατεύθυνσης  διαστάσε ν 600mm x 200mm πλήρ ς 
τοποθετημένος  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμά ια  τα υλικά συνδέσε ς στερε σε ς κλπ και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσε ς και συνδέσε ς 

Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια, 1 κατεύθυνσής, διαστάσεων 1200mm x 200mm 
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια   κατεύθυνσης  διαστάσε ν 1200mm x 200mm πλήρ ς 
τοποθετημένος  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμά ια  τα υλικά συνδέσε ς στερε σε ς κλπ και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσε ς και συνδέσε ς 

Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια, 1 κατεύθυνσής, διαστάσεων 250mm x 200mm 
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια   κατεύθυνσης  διαστάσε ν 250mm x 200mm πλήρ ς 
τοποθετημένος  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμά ια  τα υλικά συνδέσε ς στερε σε ς κλπ και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσε ς και συνδέσε ς 

Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια, 1 κατεύθυνσής, διαστάσεων 300mm x 250mm 
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια   κατεύθυνσης  διαστάσε ν 300mm x 250mm πλήρ ς 
τοποθετημένος  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμά ια  τα υλικά συνδέσε ς στερε σε ς κλπ και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσε ς και συνδέσε ς 

Γραμμικό στόμιο αλουμινίου, διαστάσεων 2500mm x 100mm 
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου, διαστάσε ν 2500mm x 100mm, πλήρ ς τοποθετημένος  
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμά ια  τα υλικά συνδέσε ς, στερε σε ς κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσε ς και συνδέσε ς 

Γραμμικό στόμιο αλουμινίου, διαστάσεων 1200mm x 100mm 
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου, διαστάσε ν 1200mm x 100mm, πλήρ ς τοποθετημένος  
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμά ια  τα υλικά συνδέσε ς, στερε σε ς κλπ και η εργασία πλήρους 



εγκαταστάσε ς και συνδέσε ς 

Γραμμικό στόμιο αλουμινίου, διαστάσεων 950mm x 100mm 
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου, διαστάσε ν 950mm x 100mm, πλήρ ς τοποθετημένος  
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμά ια  τα υλικά συνδέσε ς, στερε σε ς κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσε ς και συνδέσε ς 

Γραμμικό στόμιο αλουμινίου, διαστάσεων 1350mm x 100mm 
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου, διαστάσε ν 1350mm x 100mm, πλήρ ς τοποθετημένος  
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμά ια  τα υλικά συνδέσε ς, στερε σε ς κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσε ς και συνδέσε ς 

Γραμμικό στόμιο αλουμινίου, διαστάσεων 900mm x 85mm 
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου, διαστάσε ν 900mm x 85mm πλήρ ς τοποθετημένος  
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμά ια  τα υλικά συνδέσε ς, στερε σε ς κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσε ς και συνδέσε ς 

Γραμμικό στόμιο αλουμινίου, διαστάσεων 600mm x 85mm 
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου, διαστάσε ν 600mm x 85mm, πλήρ ς τοποθετημένος  
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμά ια  τα υλικά συνδέσε ς, στερε σε ς κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσε ς και συνδέσε ς 

Γραμμικό στόμιο αλουμινίου, διαστάσεων 800mm x 85mm 
Γραμμικό στόμιο αλουμινίου, διαστάσε ν 800mm x 85mm, πλήρ ς τοποθετημένος  
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμά ια  τα υλικά συνδέσε ς, στερε σε ς κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσε ς και συνδέσε ς 

Περσίδα απόρριψης αέρα, διαστάσεων 375mm x 175mm 
Στόμια λή ε ς ν πού αέρα από γαλβανισμένο αλύβδινο έλασμα  δηλαδή υλικά και μικρουλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθέτησης  ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία 
 

Περσίδα απόρριψης αέρα, διαστάσεων 300mm x 250mm 
Στόμια λή ε ς ν πού αέρα από γαλβανισμένο αλύβδινο 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 έντε νη εκτέλεση τ ν εργασι ν του έργου που 
αναφέρεται στην επικεφαλίδα  σύμφ να με τους όρους του παρόντος  τ ν τευ ν και σ εδί ν της 
μελέτης και τ ν υπολοίπ ν τευ ν Δημοπράτησης  

Επίσης περιλαμβάνονται: 

Οι δαπάνες τ ν κάθε είδους επιβαρύνσε ν στα υλικά από φόρους  δασμούς  ειδικούς φόρους κ λπ  
 πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Φ Π Α    

Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσ μάτ σης ή και αποθήκευσης φύλαξης  
επεξεργασίας και προσέγγισης όλ ν ανεξάρτητα τ ν υλικ ν  κυρί ν και βοηθητικ ν ενσ ματουμέν ν 
και μή  που είναι αναγκαία για την έντε νη εκτέλεση τ ν εργασι ν με όλες τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτ σεις  αμένους ρόνους μεταφορικ ν μέσ ν και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέ ρι και 
την πλήρη ενσ μάτ ση ή και ρήση τους  ή και μεταφοράς  σύμφ να με τα παραπάν  τ ν 
περισσευμάτ ν ή και ά ρηστ ν υλικ ν στους κατάλληλους ρους απόρρι ης  λαμβανομέν ν υπό η 
τ ν οποι νδήποτε περιβαλλοντικ ν περιορισμ ν που θα ισ ύουν σύμφ να με την ΕΣΥ και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης  



Οι δαπάνες μισθ ν  ημερομισθί ν  υπερ ρι ν  ασφαλίσε ν στο Ι Κ Α  ασφαλιστικές εταιρίες  άλλους 
ημεδαπούς ή και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ λπ  κατά περίπτ ση  όπ ς απαιτείται   

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσ πικού  μεταφορ ν  μεταφορικ ν μέσ ν  
μη ανημάτ ν  εγκαταστάσε ν κλπ  καθ ς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις  που αναφέρονται ιδιαίτερα 
στους όρους δημοπράτησης του έργου  

Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόλη ης ατυ ημάτ ν εργαζομέν ν ή τρίτ ν  ή δαπαν ν 
πρόλη ης βλαβ ν σε πράγματα κινητά ή ακίνητα  τρίτ ν  

Οι δαπάνες παραγ γής  φορτοεκφόρτ σης και μεταφοράς στη θέση ενσ μάτ σης  με τις τυ όν 
προσ ρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές  κάθε είδους υλικ ν  πλην τ ν περιπτ σε ν  που η 
μεταφορά πληρ νεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος  

Οι δαπάνες πρόλη ης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημί σης κάθε είδους βλάβης ή 
μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου περιλαμβανομένης της 
μεταφοράς υλικ ν  και θα οφείλονται σε αμέλεια  απρονοησία  μη τήρηση τ ν συμβατικ ν όρ ν  τ ν 
υποδείξε ν της Υπηρεσίας  τ ν νομικ ν διατάξε ν και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδό ου  

Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδο ο όπ ς αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης  

 

Τεχνικές προδιάγραφες υλικών για τους αεραγωγούς κλιματισμού 
 

∑ Οι αεραγ γοί από γαλβανισμένη λαμαρίνα  θα φέρουν πιστοποίηση CE  

∑ H μόν ση από σύνθετο καουτσούκ θα είναι κατάλληλη για εγκαταστάσεις κλιματισμού  θα φέρει 
επικάλυ η αλουμινίου πά ους  μm και θα είναι εναρμονισμένο με το ΕΝ  Θα 
φέρει πιστοποίηση CE  

∑ Οι ανεμιστήρες θα φέρουν πιστοποίηση CE και μέγιστη στάθμη θορύβου db  

∑ Όλα τα στόμια αλουμινίου θα φέρουν πιστοποίηση CE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών επίπλων 

 
ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 
2.1  Μεταλλικά βιβλιοστάσια μονόπλευρα 
Μεταλλικά βιβλιοστάσια βάθους εκ  με σκελετό από ανοξείδ το άλυβα AISI  ράφια και πλάτη 
από ανοξείδ το αλυβδοελάσματα πά ους ιλ  Όλα τα ανοξείδ τα στοι εία της κατασκευής θα είναι 
βαμμένα με υ ηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με πά ος επικάλυ ης μm  σε ρ μα γκρι 
αλουμινίου κατά RAL  ή ανοικτό γκρι κατά RAL  Στα πλαϊνά θα υπάρ ουν οπές για τη 
ρύθμιση του ύ ους τ ν ραφι ν και ο αντίστοι ος μη ανισμός στήριξης αυτ ν να είναι ασφαλής και 
εύκολος στη ρήση  Η πρόσο η τ ν ραφι ν σόκορο  θα είναι διαμορφ μένη κατάλληλα στε να 
υποδέ εται βιβλιοδείκτη  Οι βιβλιοδείκτες θα είναι κατασκευασμένοι από ακρυλικό υλικό και θα 
επικολλ νται ή θα σύρονται στην πρόσο η τ ν ραφι ν  Διαστάσεις - Χ -  ιλ  Οι βιβλιοδείκτες 
θα είναι πολλαπλής ρήσης και να μπορούν να δε θούν άρτινη ετικέτα στην οποία  να αναγράφεται η 
σήμανση  Η πίσ  πλευρά τ ν ραφι ν θα πρέπει κατά προτίμηση θα φέρει υποδο ή κανάλι  για την 
τοποθέτηση ειδικής πλάτης στήριξης stop  τ ν βιβλί ν προσαρμοζόμενη σφικτά και μετακινούμενη 

ρίς την ρήση εργαλεί ν  Προβλέπεται ένας βιβλιοστάτης για κάθε ράφι που θα είναι ατσάλινη πλάκα 
ή ελάσμα σ ήματος U ή V και ύ ους -  ιλ   
Το γείσο διαμορφ νεται επίσης από ανοξείδ το άλυβα και μασίφ ξυλεία δρυός  Στις στενές πλευρές  
όπου είναι ορατές τοποθετείται ταμπλάς από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση από καπλαμά δρυός 
πά ους ιλ    
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής 
βάσης  
Έπιπλα  Β Α -  Β Α -  Β Α -  Β Α -4 
Βλ  Σ έδια Π -  και Π -40 
 
2.2  Μεταλλικά βιβλιοστάσια αμφίπλευρα 
Μεταλλικά βιβλιοστάσια πλατους εκ  με σκελετό από ανοξείδ το άλυβα AISI  ράφια και πλάτη 
από ανοξείδ το αλυβδοελάσματα πά ους ιλ  Όλα τα ανοξείδ τα στοι εία της κατασκευής θα είναι 
βαμμένα με υ ηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με πά ος επικάλυ ης μm  σε ρ μα γκρι 
αλουμινίου κατά RAL  ή ανοικτό γκρι κατά RAL  Στα πλαϊνά θα υπάρ ουν οπές για τη 
ρύθμιση του ύ ους τ ν ραφι ν και ο αντίστοι ος μη ανισμός στήριξης αυτ ν να είναι ασφαλής και 
εύκολος στη ρήση   Η πρόσο η τ ν ραφι ν σόκορο  θα είναι διαμορφ μένη κατάλληλα στε να 
υποδέ εται βιβλιοδείκτη  Οι βιβλιοδείκτες θα είναι κατασκευασμένοι από ακρυλικό υλικό και θα 
επικολλ νται ή θα σύρονται στην πρόσο η τ ν ραφι ν  Διαστάσεις - Χ -  ιλ  Οι βιβλιοδείκτες 
θα είναι πολλαπλής ρήσης και να μπορούν να δε θούν άρτινη ετικέτα στην οποία  να αναγράφεται η 
σήμανση  Η πίσ  πλευρά τ ν ραφι ν θα πρέπει κατά προτίμηση θα φέρει υποδο ή κανάλι  για την 
τοποθέτηση ειδικής πλάτης στήριξης stop  τ ν βιβλί ν προσαρμοζόμενη σφικτά και μετακινούμενη 

ρίς την ρήση εργαλεί ν  Προβλέπεται ένας βιβλιοστάτης για κάθε ράφι που θα είναι ατσάλινη πλάκα 
ή έλασμα σ ήματος U ή V και ύ ους -  ιλ   
Το γείσο διαμορφ νεται επίσης από ανοξείδ το άλυβα και μασίφ ξυλεία δρυός  Στις στενές πλευρές  
όπου είναι ορατές τοποθετείται ταμπλάς από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση από καπλαμά δρυός 
πά ους ιλ  
Όλες οι τελικές ξύλινες επιφάνειες θα βαφτούν με διάφανα βερνίκια πολυουρεθανικής ή ακρυλικής 
βάσης  
Έπιπλα  Β Β -  Β Β -  Β Β -  Β Β -3. 
Βλ  Σ έδια Π -  και Π -40 
 



 
2.3  Κυλιόμενα βιβλιοστάσια 
Κυλιόμενα βιβλιοστάσια μεταλλικής κατασκευής με  κυλιόμενη μονάδα δύο πλευρ ν βιβλιοστασίου από 
ανοξείδ το άλυβα με τρεις στήλες σε κάθε πλευρά και πέντε ράφια καθ  ύ ος  Διαστάσεις μονάδας  
ύ ος έ ς μ  μήκος μ  και πλάτος μ  Οι επιφάνειες τ ν στοι εί ν θα είναι ομαλές και λείες 
προς αποφυγήν τραυματισμ ν τ ν ρηστ ν και του υλικού  Τα μεταλλικά στοι εία θα είναι βαμμένα με 
υ ηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με πά ος επικάλυ ης μm  σε ρ μα γκρι αλουμινίου κατά 
RAL  ή ανοικτό γκρι κατά RAL  Τα κάθετα στοι εία θα φέρουν στήλες από κατάλληλες οπές 
στήριξης τ ν ραφι ν ανά -  ιλ  για την εύκολη μετατόπιση τ ν ραφι ν κατά ύ ος  Η στήριξη τ ν 
ραφι ν θα επιτυγ άνεται με ισ υρούς ατσάλινους βρα ίονες brackets  πά ους τουλά ιστον  ιλ  οι 
οποίοι θα πρέπει να τοποθετούνται και αφαιρούνται εύκολα ρίς τη ρήση εργαλεί ν  Κάθε 
ορθοστάτης θα πρέπει να φέρει στο κάτ  μέρος του και στα σημεία επαφής με το τρο ήλατο πλαίσιο 
κατάλληλες υποδο ές για την ασφαλή σύνδεσή του με αυτές  Τουλά ιστον η κατακόρυφη πρόσο η κάθε 
ορθοστάτη σε κάθε ανοιγόμενο διάδρομο θα πρέπει να φέρει προεξέ ον κάλυμμα από ελαστικό ή άλλο 
απορροφητικό και ανθεκτικό υλικό για την απορρόφηση τ ν κραδασμ ν κατά το κλείσιμο τ ν 
συστοι ι ν και την επαφή τ ν αντικριστ ν ορθοστατ ν μεταξύ τους  
Τα ράφια θα είναι από αλυβδοέλασμα πά ους ιλ  μήκους εκ  και πλάτους εκ  με πρόσο η 
σόκορο  -  ιλ  διαμορφ μένη με τουλά ιστον διπλό λύγισμα για την μεί ση τ ν αι μ ν και 

περιορισμό της κάμ ης  Τα ράφια θα είναι βαμμένα με υ ηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με 
πά ος επικάλυ ης μm  σε ρ μα γκρι αλουμινίου κατά RAL  ή ανοικτό γκρι κατά RAL  Η 
πρόσο η τ ν ραφι ν σόκορο  θα είναι διαμορφ μένη κατάλληλα στε να υποδέ εται βιβλιοδείκτη  
Οι βιβλιοδείκτες θα είναι κατασκευασμένοι από ακρυλικό υλικό και θα επικολλ νται ή θα σύρονται στην 
πρόσο η τ ν ραφι ν  Διαστάσεις - Χ -  ιλ  Οι βιβλιοδείκτες θα είναι πολλαπλής ρήσης και 
να μπορούν να δε θούν άρτινη ετικέτα στην οποία  να αναγράφεται η σήμανση  Η πίσ  πλευρά τ ν 
ραφι ν θα πρέπει κατά προτίμηση θα φέρει υποδο ή κανάλι  για την τοποθέτηση ειδικής πλάτης 
στήριξης stop  τ ν βιβλί ν προσαρμοζόμενη σφικτά και μετακινούμενη ρίς την ρήση εργαλεί ν  
Προβλέπεται ένας βιβλιοστάτης για κάθε ράφι που θα είναι ατσάλινη πλάκα ή έλασμα σ ήματος U ή V 
και ύ ους -  ιλ   
Κάθε κυλιόμενη μονάδα θα αποτελείται από  ένα  κινητό ατσάλινο πλαίσιο βάση  από υλικό πά ους -

 ιλ  ενισ υμέν ν με κατάλληλες νευρ σεις  ανθεκτικό σε μεγάλη καταπόνηση και ελά ιστη 
παραμόρφ ση  Στο κάτ  μέρος του πλαισίου θα βρίσκονται ο άξονας μετάδοσης της κίνησης  οι τρο οί 
και τα γρανάζια για την κίνηση της συστοι ίας  Οι τρο οί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από 
ανθεκτικό υλικό με επίπεδη επιφάνεια κύλισης από συνθετικό υλικό έτσι στε να αποφεύγονται 
κραδασμοί και θόρυβοι  Στο τέλος κάθε πλαισίου  στο προσβάσιμο  από τον ρήστη  το πλαίσιο να 
φιλοξενεί το τιμόνι της συστοι ίας  Κάθε κυλιόμενη μονάδα θα στηρίζεται στους εξ τερικούς 
ορθοστάτες με τραβέρσες ατσάλινες σε μορφή Χ ή τελάρου  ή άλλο  πά ους  mm τουλά ιστον και 
διατομής Χ  ιλ  Το τιμόνι στο εξ τερικό μέρος κάθε συστοι ίας θα κινεί τον άξονα μετάδοσης της 
κίνησης του πλαισίου μέσ  κατάλληλου συντελεστή μεί σης reduction  στε συστοι ίες με πλήρες 
φορτίο να μετακινούνται με την ελά ιστη σ ματική προσπάθεια   
Τα βιβλιοστάσια θα κινούνται πάν  σε ράγες από ατσάλινο προφίλ και πακτ μένες  είτε στο υπάρ ον 
δάπεδο  είτε επί πρόσθετου δαπέδου με κατάλληλο επικλινές ράμπα  στις ακραίες πλευρές του για την 
εύκολη και απρόσκοπτη μετακίνηση τ ν ρηστ ν και τ ν τρο ήλατ ν μέσ ν μεταφοράς βιβλί ν   Οι 
τρο ιογραμμές πρέπει να οριζοντι νονται απόλυτα με μηδενική απόκλιση για τουλά ιστον  μέτρα  Η 
εγκατάσταση τ ν τρο ιογραμμ ν περιλαμβάνει και τις εργασίες διαμόρφ σης του δαπέδου αν αυτό 
απαιτείται για την εύκολη και απρόσκοπτη μετακίνηση τ ν ρηστ ν και τ ν τρο ήλατ ν μέσ ν 
μεταφοράς βιβλί ν   
Τέλος  προβλέπεται σύστημα σήμανσης και προσανατολισμού τ ν βιβλιοστασί ν και τ ν συστοι ι ν 
σειρ ν  βιβλιοστασί ν  μέσ  πινακίδ ν με υποδο ή  θήκη για άρτινες κάρτες  

Εγγύηση καλής λειτουργίας για  τουλά ιστον έτη ρίς προϋπόθεση ετήσιου συμβολαίου  



Εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικ ν για  τουλά ιστον έτη  
 
Έπιπλα  ΚΒ  
Βλ  Σ έδιο Π  
 
2.4  Ανοξείδωτος σκελετός & περίβλημα συρταριέρας πλάτους έως 2,00μ. βάθους έως 0,90μ. και 
ύψους 1.50μ. 
Σκελετός  περίβλημα συρταριέρας από ανοξείδ το άλυβα AISI  Τα πά η τ ν λαμαριν ν θα είναι 

 ιλ Το κλειστό περίβλημα θα έ ει ενσ ματ μένους τους οδηγούς βαρέ ς τύπου  ρουλεμάν τα οποία 
θα εξασφαλίζουν σταθερή  ομαλή και αθόρυβη λειτουργία ολίσθησης τ ν συρταρι ν και σύστημα 
κλειδ ματος ασφαλείας τ ν συρταρι ν  Όλη η κατασκευή θα είναι συγκολλητή και βαμμένη με υ ηλής 
ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με πά ος επικάλυ ης μm  σε ρ μα γκρι αλουμινίου κατά RAL 9007) 
ή ανοικτό γκρι κατά RAL  Συνολικό πλάτος έ ς μ  βάθος έ ς μ  και ύ ους μ  
Έπιπλα  Σ -  Σ -2  
Βλ  Σ έδια Π -Π  Π  
 
2.5  Ανοξείδωτος σκελετός & περίβλημα συρταριέρας πλάτους έως 2,00μ. βάθους έως 1,20μ. και 
ύψους 1.50μ. 
Σκελετός  περίβλημα συρταριέρας από ανοξείδ το άλυβα AISI  Τα πά η τ ν λαμαριν ν θα είναι 

 ιλ  Το κλειστό περίβλημα θα έ ει ενσ ματ μένους τους οδηγούς βαρέ ς τύπου  ρουλεμάν τα οποία 
θα εξασφαλίζουν σταθερή  ομαλή και αθόρυβη λειτουργία ολίσθησης τ ν συρταρι ν και σύστημα 
κλειδ ματος ασφαλείας τ ν συρταρι ν  Όλη η κατασκευή θα είναι συγκολλητή και βαμμένη με υ ηλής 
ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με πά ος επικάλυ ης μm  σε ρ μα γκρι αλουμινίου κατά RAL 9007) 
ή ανοικτό γκρι κατά RAL  Συνολικό πλάτος έ ς μ  βάθος έ ς μ  και ύ ους μ  
Έπιπλα  Σ -4, ΠΡ Β -4 
Βλ  Σ έδια Π -  Π  Π -  Π  
 
2.6  Συρτάρι μήκους έως 1,00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους έως 0,20μ. 
Συρτάρι από ανοξείδ το άλυβα AISI  τραβέρσες και πάτος  με σύστημα φρένου και σύστημα 
αθόρυβου κλεισίματος ή αποσβεστήρα κλεισίματος  Προβλέπεται μικρή ταμπέλα στην ό η κάθε 
συρταριού  Οι ταμπέλες θα είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό υλικό και θα επικολλ νται ή θα 
σύρονται στην πρόσο η τ ν συρταρι ν  Διαστάσεις - Χ -  ιλ  Οι ταμπέλες θα είναι πολλαπλής 
ρήσης και να μπορούν να δε θούν άρτινη ετικέτα στην οποία  να αναγράφεται η σήμανση  Όλα τα 

συρτάρια θα διαθέτουν από δύο λαβές από ανοξείδ το άλυβα  σ εδίου επιλογής του επιβλέποντος  
Έπιπλα  Σ -4  ΠΡ Β -4 
Βλ  Σ έδια Π -  Π  Π -  Π  
 
2.7 Συρτάρι μήκους έως 1,00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους πάνω από 0,20μ. 
Συρτάρι από ανοξείδ το άλυβα AISI  τραβέρσες και πάτος  και με σύστημα φρένου και σύστημα 
αθόρυβου κλεισίματος ή αποσβεστήρα κλεισίματος  Προβλέπεται μικρή ταμπέλα στην ό η κάθε 
συρταριού  Οι ταμπέλες θα είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό υλικό και θα επικολλ νται ή θα 
σύρονται στην πρόσο η τ ν συρταρι ν  Διαστάσεις - Χ -  ιλ  Οι ταμπέλες θα είναι πολλαπλής 
ρήσης και να μπορούν να δε θούν άρτινη ετικέτα στην οποία  να αναγράφεται η σήμανση  Όλα τα 

συρτάρια θα διαθέτουν από δύο λαβές από ανοξείδ το άλυβα  σ εδίου επιλογής του επιβλέποντος  
Έπιπλα  Σ -4 
Βλ  Σ έδια Π -29 
 
2.8  Συρτάρι μήκους 1,00μ - 2.00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους έως 0,20μ. 



Συρτάρι από ανοξείδ το άλυβα AISI  τραβέρσες και πάτος  και με σύστημα φρένου και σύστημα 
αθόρυβου κλεισίματος ή αποσβεστήρα κλεισίματος  Προβλέπεται μικρή ταμπέλα στην ό η κάθε 
συρταριού  Οι ταμπέλες θα είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό υλικό και θα επικολλ νται ή θα 
σύρονται στην πρόσο η τ ν συρταρι ν  Διαστάσεις - Χ -  ιλ  Οι ταμπέλες θα είναι πολλαπλής 
ρήσης και να μπορούν να δε θούν άρτινη ετικέτα στην οποία  να αναγράφεται η σήμανση  Όλα τα 

συρτάρια θα διαθέτουν από δύο λαβές από ανοξείδ το άλυβα  σ εδίου επιλογής του επιβλέποντος  
Έπιπλα  Σ -  Σ  Σ -2  ΠΡ Β -4 
Βλ  Σ έδιο Π -Π  Π  Π  Π  Π -  Π  
 
2.9  Συρτάρι μήκους 1,00μ - 2.00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους πάνω από 0,20μ. 
Συρτάρι από ανοξείδ το άλυβα AISI  τραβέρσες και πάτος  και με σύστημα φρένου και σύστημα 
αθόρυβου κλεισίματος ή αποσβεστήρα κλεισίματος  Προβλέπεται μικρή ταμπέλα στην ό η κάθε 
συρταριού  Οι ταμπέλες θα είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό υλικό και θα επικολλ νται ή θα 
σύρονται στην πρόσο η τ ν συρταρι ν  Διαστάσεις - Χ -  ιλ  Οι ταμπέλες θα είναι πολλαπλής 
ρήσης και να μπορούν να δε θούν άρτινη ετικέτα στην οποία  να αναγράφεται η σήμανση  Όλα τα 

συρταρια θα διαθέτουν από δύο λαβές από ανοξείδ το άλυβα  σ εδίου επιλογής του επιβλέποντος  
Έπιπλα  Σ  - 2 
Βλ  Σ έδια Π -40 
 
2.10  Σχεδιοθήκες 
Σ εδιοθήκη εξ  ολοκλήρου αλύβδινης κατασκευής ηλεκτροστατικά βαμμένης  τύπου Νeolt με  
συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας  κατάλληλη για σ έδια μεγέθους έ ς Α  σε λευκό ρ μα  
Προβλέπεται να διαθέτουν ρουλεμάν υ ηλής ποιότητας και εφαρμογής και ειδικές μπάρες που 
τοποθετούνται σε κάθε συρτάρι μία ανά συρτάρι  και ασκούν πίεση για να διατηρούνται τα αρτιά στη 
θέση τους  Τα συρτάρια θα είναι εφοδιασμένα με ατσάλινους οδηγούς βαρέ ς τύπου και ρουλεμάν τα 
οποία θα εξασφαλίζουν σταθερή  ομαλή και αθόρυβη λειτουργία με σύστημα stop  καθ ς επίσης και 
ειδικό έλασμα που να αποτρέπει το λύγισμα από το βάρος  Θα υπάρ ει η δυνατότητα τοποθέτησης 
δια ριστικ ν στα συρτάρια  
Συνολικό μέγεθος εσ τερικά του συρταριού  πλάτος  Χ βάθος  Χ ύ ος  Χ  συρτάρια  
Έπιπλα  ΣΧΔ -2 
Βλ  Σ έδιο Π  
 
2.11 Τροχήλατος φοριαμοί 4 συρταριών 
Οι φοριαμοί θα είναι κατασκευασμένοι από λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη κατά προτίμηση σε 
ρ μα λευκό ή ανοι τό γκρι  Τα συρτάρια θα έ ουν οδηγούς βαρέ ς τύπου και ρουλεμάν τα οποία θα 

εξασφαλίζουν σταθερή  ομαλή και αθόρυβη λειτουργία  Θα διαθέτουν τέσσερα συρτάρια ο καθένας και 
κλειδαριά ασφαλείας και ανοξείδ τη ή νίκελ λαβή  Συνολικό μέγεθος Χ Χ . 
Έπιπλα  Φ -2 
Βλ  Σ έδιο Π  
 
 
2.12 Συρόμενα πάνελ ανάρτησης εικόνων 
Κάθε συρόμενο πάνελ αποτελείται από ένα αλύβδινο πλαίσιο ιλ  AISI  το οποίο συγκρατεί 
το ανοξείδ το πλέγμα για την ανάρτηση τ ν εικόν ν και έ ει βρόγ ους  Φ ιλ  το οποίο θα είναι 
βιδ μένο στην θέση του και ό ι συγκολλητό  Κάθε πάνελ θα διαθέτει ανοξείδ τη λαβή στην έξ  πλευρά  
Οι επιφάνειες στις οποίες θα ακουμπάνε οι εικόνες θα είναι απόλυτα λείες εξαλείφοντας τον κίνδυνο 
τ ν φθορ ν  
Στο άν  μέρος του κάθε πάνελ βρίσκεται ο μη ανισμός ολίσθησης ο οποίος σύρεται μέσα σε έναν 
αλύβδινο οδηγό ολίσθησης που θα μπορεί να φέρει το βάρος του πάνελ με τις αναρτημένες εικόνες  Η 



σταθερή ολίσθηση τ ν πάνελ εξασφαλίζεται από τις ροδέλες όρθια κυλινδρικά ρουλεμάν 
επενδεδυμένα με τεφλόν  σταθεροποίησης που τοποθετούνται εκατέρ θεν κάθε πάνελ στο κάτ  μέρος 
και το συγκρατούν από πιθανή αι ρηση   
Κάθε συρόμενο πάνελ στηρίζεται στο εξ τερικό πλαίσιο στήριξης που αποτελείται από αλύβδινη 
διατομή ιλ  μέσ  μιας αλύβδινης δοκού στήριξης ιλ  που αναρτάται με αγκύρια από 
την οροφή του ρου  
Όλη η κατασκευή θα είναι βαμμένη με υ ηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με πά ος επικάλυ ης 

μm  σε ρ μα γκρι αλουμινίου κατά RAL  ή ανοικτό γκρι κατά RAL  Στο πίσ  μέρος του 
κάθε πάνελ θα υπάρ ει αντικραδασμικό στοπ τερματισμού  καθ ς και αποσβεστήρας κλεισίματος για 
να αποφευ θεί η ανατροπή τ ν εικόν ν σε απότομο κλείσιμο  
Τα συρόμενα πάνελ θα διαθέτουν σύστημα κλειδ ματος ατομικό ή ανά ομάδες  σύμφ να με τις οδηγίες 
του επιβλέποντος  
Έπιπλα  ΣΠ -  ΣΠ -4 
Βλ  Σ έδια Π -Π  
 
2.13 Σύστημα ανάρτησης χαλιών 
Τα αλιά και πολύτιμα κεντητά υφάσματα τυλίγονται σε ρολά γύρ  από σ λήνες PVC Φ ιλ  πά ους 

ιλ  και μήκους μ και μ  Την PVC σ λήνα θα διαπερνά ανοξείδ τη ράβδος Φ ιλ  και μήκους 
μ  και μ  αντίστοι α που θα λειτουργεί ς άξονας και θα στερε νεται στη σ λήνα PVC μέσ  

κυλινδρικ ν αποστατ ν από ροδέλες teflon  Οι ροδέλες teflon θα κλείνουν τα δύο άκρα της σ λήνας 
PVC και ενδιαμέσ ς θα είναι τοποθετημένες ανά εκ  περίπου  Οι ανοξείδ τες ράβδοι θα διαθέτουν 
από μία εγκοπή μήκους εκ  σε κάθε προεξέ ον άκρο τους για την εφαρμογή τους στην αντίστοι η 
εγκοπή τ ν βρα ιόν ν στήριξης στον τοί ο  Κάθε σ λήνα PVC θα είναι εξ τερικά επενδεδυμένη με λινό 
ύφασμα  Κάθε ρολό PVC σ λήνας με άξονα  θα στηρίζεται πάν  σε δύο ζεύγη ισ υρ ν βρα ιόν ν από 
ανοξείδ το άλυβα αναρτημέν ν με αγκύρια στον τοί ο  Οι βρα ίονες θα είναι από ανοξείδ τες λάμες 
πά ους ιλ  θα έ ουν μήκος εκ  και ύ ος στο μπροστινό άκρο ίσο με εκ  Στην επαφή τους με την 
πλευρά αγκύρ σης με τον τοί ο  το ύ ος τ ν ελασμάτ ν θα φτάνει τα εκ  Στην άν  επίπεδη παρειά 
τους θα διαθέτουν από έξι ημικυκλικές εγκοπές σε ίσες αποστάσεις η μία από την άλλη  για την έδραση 
τ ν αξόν ν τ ν ρολ ν  Συνολικά  θα κατασκευαστούν τέσσερα ζεύγη βρα ιόν ν ανάρτησης  δύο για 
μήκη ρολ ν μ  και δύο για μήκη ρολ ν μ  Θα κατασκευαστούν συνολικά έξι ρολά για κάθε μήκος 

  μ  και μ  
Έπιπλα  ΣΑ -2 
Βλ  Σ έδια Π -30 
 
2.14 Κινητή ανοξείδωτη λεκάνη 
Κινητή λεκάνη από ανοξείδ το άλυβα Inox  AISI  με γενικές διαστάσεις Χ Χ  και 
γούρνα βάθους ιλ  Στηρίζεται πάν  σε τέσσερα ανοξείδ τα πόδια από κοίλες διατομές  
σε δύο από τα οποία προσαρμόζονται ρόδες από teflon  Περιμετρικά στο άν  μέρος θα διαμορφ θεί 
είλος  ιλ  σε αντιστοι ία προς τον σκελετό τ ν ποδι ν  Καθ ς πρόκειται για κινητή λεκάνη θα 

προσαρμόζεται με εύκαμπτο σπιράλ σ λήνα στην απο έτευση  Στην τιμή περιλαμβάνεται η σύνδεση με 
τα υποδαπέδια δίκτυα και η προμήθεια και τοποθέτηση κρουνού   
Έπιπλα  ΚΛ  
Βλ  Σ έδια Βλ  Σ έδια Π  Π  
 

Τεχνικές προδιάγραφες υλικών μεταλλικών επίπλων 

∑ Ο ανοξείδ τος άλυβας όλ ν τ ν μεταλλικ ν επίπλ ν - κατασκευ ν θα είναι AISI  

∑ Όπου ρησιμοποιηθεί ηλεκτροστατική βαφή  θα είναι σύμφ να με το πρότυπο DIN  και 
DIN  και EN ISO  EN ISO  EN ISO 2409, EN ISO 1519. 



∑ Όλες οι βαφές τ ν ξύλιν ν επιφανει ν να μην είναι τοξικές και επιβλαβείς  Θα πρέπει να είναι 
άοσμες  να μην κιτρινίζουν  να επιδεικνύουν εγάλη ανθεκτικότητα σε υγρασία και τριβή  Δεν 
πρέπει να περιέ ουν όλυβδο και υδράργυρο ή άλλα βαρέα μέταλλα  όσον αφορά την 
τοξικότητα τους και να είναι ελεγμένες σύμφ να με τις προδιαγραφές DIN  Θα πρέπει να 
φέρουν πιστοποίηση CE  

∑ Η ξυλεία δρυός που θα ρησιμοποιηθεί θα είναι αρίστης ποιότητας  κατά το δυνατόν ισόβεννη  
σ στά αποξηραμένη με μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία  Επίσης θα αναγράφεται η ρα 
προέλευσης  

∑ Αναγραφή της ρας προέλευσης τ ν καπλαμάδ ν  

∑ Οι τρο οί τ ν κυλιόμεν ν βιβλιοστασί ν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό 
υλικό με επίπεδη επιφάνεια κύλισης από συνθετικό υλικό έτσι στε να αποφεύγονται 
κραδασμοί και θόρυβοι  Το τιμόνι στο εξ τερικό μέρος κάθε συστοι ίας θα κινεί τον άξονα 
μετάδοσης της κίνησης του πλαισίου μέσ  κατάλληλου συντελεστή μεί σης reduction  στε 
συστοι ίες με πλήρες φορτίο να μετακινούνται με την ελά ιστη σ ματική προσπάθεια   

∑ Τα συρτάρια θα έ ουν σύστημα φρένου και αθόρυβου κλεισίματος. 

∑ Οι οδηγοί όλ ν τ ν συρταρι ν θα είναι πιστοποιημένοι  βαρέ ς τύπου  και με ρουλεμάν 
ολίσθησης  τα οποία θα εξασφαλίζουν σταθερή  ομαλή και αθόρυβη λειτουργία  Οι οδηγοί τ ν 
συρταρι ν θα πρέπει να προσφέρουν άνοιγμα του συρταριού τουλά ιστον κατά   Τα 
συρτάρια θα καλύπτουν πλήρ ς τους μεταλλικούς οδηγούς για λόγους ασφαλείας    

∑ Οι σ εδιοθήκες και οι τρο ήλατοι φοριαμοί θα διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας  

∑ Οι ρόδες τ ν τρο ήλατ ν φοριαμ ν θα έ ουν PU υλικό που δε αράζει το πάτ μα  

∑ Στο πίσ  μέρος του κάθε πάνελ ανάρτησης εικον ν θα υπάρ ει αντικραδασμικό στοπ 
τερματισμού  καθ ς και αποσβεστήρας κλεισίματος για να αποφευ θεί η ανατροπή τ ν εικόν ν 
σε απότομο κλείσιμο  Η ολίσθηση τ ν πάνελ θα είναι σταθερή και θα εξαφαλίζεται από ροδέλες 
όρθια κυλινδρικά ρουλεμάν  επενδεδυμένα με τεφλόν  

∑ Τα συρόμενα πάνελ θα διαθέτουν σύστημα κλειδ ματος 

∑ Ο ανοιξείδ τος άλυβας της κινητής ανοξείδ της λεκάνης θα είναι AISI 316 

∑ Οι ρόδες της κινητής ανοιξείδ της θα είναι πιστοποιημένες  υ ηλής αντο ής από γαλβανισμένο 
άλυβα και teflon  Θα φέρουν πιστοποίηση CE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τμήμα 3. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών προθηκών 

 
ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ 
 
3.1 Επίτοιχες ανοιγόμενες προθήκες 
Επίτοι ες προθήκες με αφανή μη ανισμό στήριξης της ανοιγόμενης πόρτας  Η πόρτα ανοίγει 
περιστροφικά και κλείνει υπό πίεση σε ελαστικά περιθ ρια για να εξασφαλίζεται αεροστεγ ς το 
περιε όμενό της  Προβλέπεται εσ τερικός φ τισμός με οπτικές ίνες  Οι προθήκες αποτελούνται από 
κρύσταλλο  Opti White  τύπου ESG  ασφαλείας  άθραυστο τρίπλεξ  αντιθαμβ τικό  ρονταρισμένο  
πά ους  ή  ιλιοστ ν  Όλες οι άκρες είναι λεπτ ς επεξεργασμένες με αποτμήσεις τ ν ακμ ν και 
γυαλισμένες  συνδεδεμένες με ειδικό μη σιλικονού ο υλικό  για το μέγιστο βαθμό στεγανοποίησης του 
αέρα  Οι προθήκες κατασκευάζονται από αλυβδοέλασμα πά ους τουλά ιστον mm καλής ποιότητας 
με ειδικά προφίλ αλουμινίου στο άν  και κάτ  μέρος τ ν φύλλ ν για στιβαρή υποστήριξη τ ν 
υαλοπινάκ ν  Οι προθήκες θα τοποθετηθούν στον ρο σύμφ να με τα σ έδια της μελέτης πριν την 
κατασκευή τ ν ξύλιν ν ερμαρί ν  Θα στερε θούν με ασφάλεια στους τοί ους με αγκύρια και ο φορέας 
τους θα είναι επαρκ ς ισ υρός και αυτοφερόμενος  Οι προθήκες θα βαφούν με σκούρα μπλέ-ανθρακί 
RAL5013 από ρ ση που θα επιβεβαι θεί από την επίβλε η  Η εσ τερική πλάτη και η βάση της 
προθήκης από ουδέτερο ημικά MDF ρίς φορμαλδεϋδη  ή πλακάζ και θα επενδυθεί με ειδικό 
ύφασμα σε γκρί-μπλέ από ρ ση  Η επιλογή του υφάσματος θα γίνει από την επίβλε η με βάση 
ρ ματολόγιο που θα προσκομίσει ο ανάδο ος  Η γεννήτρια φ τισμού οπτικ ν ιν ν  της οποίας η ισ ύς 

θα καθοριστεί από τον κατασκευαστή  θα βρίσκεται πάν  από την προθήκη σε μεταλλικό κουτί  Θα 
υπάρ ουν προβολείς οπτικ ν ιν ν με δυνατότητα περιστροφής και εστίασης σε βήμα  εκ  κατά μήκος 
της άν  και κάτ  πλευράς στο εσ τερικό της προθήκης  Θα πρέπει η διάταξη τ ν εξόδ ν φ τός να δίνει 
τη δυνατότητα να ομοιόμορφου φ τισμού  lux σε όλη την επιφάνεια του εσ τερικού  Η ένταση να 
μπορεί να ρυθμίζεται με ροοστάτη  Οι έξοδοι του φ τός θα τοποθετούνται σε αποστάσεις της τάξε ς 
τ ν -  εκ  κατά μήκος της άν  πλευράς  Τα φύλλα θα διαθέτουν κλειδαριές κατά το δυνατόν αφανείς 
και ασφαλείας  
Οι τελικές διαστάσεις όλων των επίτοιχων προθηκών, θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με τον 
επιβλέποντα του έργου, καθώς περιμετρικά αυτών θα εγκατασταθούν και άλλα έπιπλα. 
Έπιπλα  ΠΡ Α -8 
Βλ  Σ έδια Π -53 
 
3.2 Επιτραπέζιες προθήκες διαστάσεων 2,90 x 1,45 x 1,05μ (σε 2 τεμ) 
Επιτραπέζιες προθήκες με πνευματικό αφανή μη ανισμό ανοίγματος στο πίσ  μέρος  Στις μεγάλου 
μήκους προθήκες το σύστημα ανοίγματος γίνεται μέσ  ειδικ ν ανυ τ ν στις πλευρές  Προβλέπεται 
εσ τερικός φ τισμός από κρυφές ταινίες LED που θα ρευματοδοτούνται από επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία V  Αυτές θα τοποθετηθούν στο κενό μεταξύ τ ν υποκείμεν ν συρταριέρ ν  κατά μήκος της 
πίσ  πλευράς κάτ  από το προέ ον σκίαστρο για να μην προκαλείται θάμβ ση στον θεατή  και θα 
διαθέτουν κοινό διακόπτη για άνοιγμα και κλείσιμο του φ τισμού  Συμπληρ ματικές πηγές φ τισμού 
μπορούν να τοποθετηθούν προς την πλευρά του θεατή είτε με τη μορφή μπασουνι ν  είτε με λεπτή 
γραμμική στρογγυλή ράβδο που θα στηρίζεται σε ορθοστάτες στα άκρα  ανάλογα με τις υποδείξεις της 
επίβλε ης  Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένταση φ τισμού της τάξε ς τ ν  lux σε όλη την επιφάνεια. 
Οι προθήκες αποτελούνται από κρύσταλλο  Opti White  τύπου ESG  ασφαλείας  άθραυστο τρίπλεξ  
αντιθαμβ τικό  ρονταρισμένο  πά ους  ή  ιλιοστ ν. Όλες οι άκρες είναι λεπτ ς επεξεργασμένες 
και γυαλισμένες  συνδεδεμένες με ειδικό μη σιλικονού ο υλικό  για το μέγιστο βαθμό στεγανοποίησης 
του αέρα και με διακριτική ανοξείδ τη μεταλλική σύνδεση  Οι γ νίες τ ν προθηκ ν είναι γυαλί με γυαλί 
με άκρες μοιρ ν  Οι προθήκες κατασκευάζονται από αλυβδοέλασμα πά ους τουλά ιστον mm καλής 
ποιότητας με ειδικά προφίλ αλουμινίου για στιβαρή υποστήριξη  Οι προθήκες θα βαφτούν με σκούρα 
μπλέ-ανθρακί RAL  από ρ ση που θα επιβεβαι θεί από την επίβλε η  Η εσ τερική πλάτη και η 



βάση της προθήκης από ουδέτερο ημικά MDF ( ρίς φορμαλδεϋδη  ή πλακάζ και θα επενδυθεί με 
ειδικό ύφασμα σε γκρί-μπλέ από ρ ση  Η επιλογή του υφάσματος θα γίνει από την επίβλε η με βάση 
ρ ματολόγιο που θα προσκομίσει ο ανάδο ος  Οι προθήκες θα εδράζονται πάν  στα υποκείμενα 

περιβλήματα τ ν συρταρι ν  Τα γυάλινα καπάκια με τα πλαίσιά τους θα διαθέτουν κλειδαριές κατά το 
δυνατόν αφανείς και ασφαλείας  Το μήκος  της κάθε πλευράς θα διαιρείται σε δύο άνισες 
ανεξάρτητες προθήκες  
Έπιπλα  ΠΡ Β -4 
Βλ  Σ έδια Π  και Π  
 
3.3  Επιτραπέζιες προθήκες διαστάσεων 2,90x0,65x1,05μ 
Επιτραπέζιες προθήκες με πνευματικό αφανή μη ανισμό ανοίγματος στο πίσ  μέρος  Στις μεγάλου 
μήκους προθήκες το σύστημα ανοίγματος γίνεται μέσ  ειδικ ν ανυ τ ν στις πλευρές  Προβλέπεται 
εσ τερικός φ τισμός από κρυφές ταινίες LED που θα ρευματοδοτούνται από επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία V. Αυτές θα τοποθετηθούν στο κενό μεταξύ τ ν υποκείμεν ν συρταριέρ ν  κατά μήκος της 
πίσ  πλευράς κάτ  από το προέ ον σκίαστρο για να μην προκαλείται θάμβ ση στον θεατή  και θα 
διαθέτουν κοινό διακόπτη για άνοιγμα και κλείσιμο του φ τισμού  Συμπληρ ματικές πηγές φ τισμού 
μπορούν να τοποθετηθούν προς την πλευρά του θεατή είτε με τη μορφή μπασουνι ν  είτε με λεπτή 
γραμμική στρογγυλή ράβδο που θα στηρίζεται σε ορθοστάτες στα άκρα  ανάλογα με τις υποδείξεις της 
επίβλε ης. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένταση φ τισμού της τάξε ς τ ν  lux σε όλη την επιφάνεια  
Οι προθήκες αποτελούνται από κρύσταλλο  Opti White  τύπου ESG  ασφαλείας  άθραυστο τρίπλεξ  
αντιθαμβ τικό  ρονταρισμένο  πά ους  ή  ιλιοστ ν. Οι προθήκες θα είναι άνισα ρισμένες  
σύμφ να με τα σ έδια της μελέτης  Όλες οι άκρες είναι λεπτ ς επεξεργασμένες και γυαλισμένες  
συνδεδεμένες με ειδικό μη σιλικονού ο υλικό  για το μέγιστο βαθμό στεγανοποίησης του αέρα  Οι 
γ νίες τ ν προθηκ ν είναι γυαλί με γυαλί με άκρες μοιρ ν  Οι προθήκες κατασκευάζονται από 
αλυβδοέλασμα πά ους τουλά ιστον mm καλής ποιότητας με ειδικά προφίλ αλουμινίου γαι στιβαρή 

υποστήριξη  Οι προθήκες θα βαφτούν με σκούρα μπλέ-ανθρακί RAL  από ρ ση που θα 
επιβεβαι θεί από την επίβλε η  Η εσ τερική πλάτη και η βάση της προθήκης από ουδέτερο ημικά 
MDF ρίς φορμαλδεϋδη  ή πλακάζ και θα επενδυθεί με ειδικό ύφασμα σε γκρί-μπλέ από ρ ση  Η 
επιλογή του υφάσματος θα γίνει από την επίβλε η με βάση ρ ματολόγιο που θα προσκομίσει ο 
ανάδο ος  Οι προθήκες θα εδράζονται πάν  στα υποκείμενα περιβλήματα τ ν συρταρι ν  Τα γυάλινα 
καπάκια με τα πλαίσιά τους θα διαθέτουν κλειδαριές κατά το δυνατόν αφανείς και ασφαλείας   
Έπιπλα  ΠΡ Β -2 
Βλ  Σ έδια Π  και Π  
 
 

Τεχνικές προδιαγραφές προθηκών 
Επίτοιχες προθήκες 
Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση οκτ  προθηκ ν εντοι ισμέν ν σε ξύλινα ερμάρια  
Οι προθήκες θα τοποθετηθούν στον ρο σύμφ να με τα σ έδια της μελέτης πριν την κατασκευή τ ν 
ξύλιν ν ερμαρί ν  Τα ξύλινα ερμάρια θα τοποθετηθούν τελευταία και θα περιβάλλουν τις κατασκευές 
τ ν προθηκ ν  Οι προθήκες θα στερε θούν με ασφάλεια στους τοί ους με αγκύρια και ο φορέας τους 
θα είναι επαρκ ς ισ υρός και αυτοφερόμενος κλ βός  
 

∑ Μεταλλικά μέρη 
Οι προθήκες κατασκευάζονται από αλυβδοελάσματα  κοίλες διατομές στραντζαριστά  πά ους 
τουλά ιστον mm καλής ποιότητας  το οποίο έ ει πλαστικότητα μικρότερη του  στη διαγ νιο 
μετά από πίεση ή μεταβολή της θερμοκρασίας  Καμπύλες ή προεξο ές στις μεταλλικές επιφάνειες 
δεν υπάρ ουν  Η βάση και η στέ η αποτελούνται από ειδικά προφίλ αλουμινίου ή κατάλληλα 



διαμορφ μένες αλύβδινες διατομές που περιέ ουν τον μη ανισμό οπτικ ν ιν ν με τα εξαρτήματά 
του   

 

∑ Φωτισμός 
Οι προθήκες διαθέτουν εσ τερικό φ τισμό γυάλιν ν οπτικ ν ιν ν  Τύπου Scott  από αλαζία 
quartz  με διατομή mm και μήκος κατά περίσταση   

 
Το σύστημα οπτικ ν ιν ν που αποτελείται από   
Γυάλινες οπτικές ίνες και παρελκόμενα  γεννήτρια φ τισμού  τερματικό φακό οπτικ ν ιν ν  
Οι οπτικές ίνες συνδέονται μέσ  συνδέσμου common end  στην φ τεινή πηγή τροφοδοσίας και 
στο άλλο άκρο τους εγκαθίσταται μία στιλπνή τερματική απόληξη  Η απόληξη κατασκευάζεται από 
ειδικές ρητίνες  συνδέεται ακλόνητα στην οπτική ίνα και της προσδίδει μία γ νία δέσμης  O 
σύνδεσμος μπορεί να εξυπηρετήσει τουλά ιστον  οπτικές ίνες εσ τερικής διαμέτρου mm  Η 
κατασκευή οπτικής ίνας ακολουθεί το πρότυπο VDE  Θα πρέπει η διάταξη τ ν εξόδ ν φ τός 
να δίνει τη δυνατότητα να ομοιόμορφου φ τισμού  lux σε όλη την επιφάνεια του εσ τερικού  Η 
ένταση να μπορεί να ρυθμίζεται με ροοστάτη  Οι έξοδοι του φ τός θα τοποθετούνται σε 
αποστάσεις της τάξε ς τ ν -  εκ  κατά μήκος της άν  πλευράς  

 
Η γεννήτρια φ τισμού LED W διαθέτει ενσ ματ μένο ροοστάτη  το επίπεδο θορύβου είναι 

db η θερμοκρασία του ρ ματος Κ   
Ο τερματικός φακός οπτικ ν ιν ν  από αλουμίνιο  είναι κινητός και τοποθετείται στην οπτική ίνα 

ς συνέ εια της τερματικής της απόληξης για καλύτερη εστίαση της φ τεινής δέσμης στο έκθεμα  
Το φ τιστικό θα έ ει τη δυνατότητα ρύθμισης της γ νίας δέσμης κατά -  και εστίασης σε βήμα 

 εκ  κατά μήκος της άν  και κάτ  πλευράς στο εσ τερικό της προθήκης  
Οι οπτικές ίνες πληρούν τις προδιαγραφές πυρασφάλειας VDE  BS  NFC .  
Ο φ τισμός στις προθήκες με γυάλινες οπτικές ίνες πρέπει να τηρεί την προδιαγραφή για τη 
ρ ματική απόδοση κατά DIN  

Η γεννήτρια φ τισμού οπτικ ν ιν ν θα βρίσκεται πάν  από την προθήκη σε αλύβδινο κουτί  το 
οποίο θα μπορεί να ανοίγει από την πρόσο η για πρόσβαση σε περίπτ ση συντήρησης   
 

∑ Γυάλινες θύρες 
Οι προθήκες διαθέτουν αφανή μη ανισμό στήριξης ισ υροί κρυφοί μεντεσέδες  της περιστροφικά 
ανοιγόμενης πόρτας  βλ  ενδεικτική φ τογραφία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι θύρες ανοίγουν και κλείνουν σε γ νία  υπό πίεση σε ελαστικά περιθ ρια για να 
εξασφαλίζεται αεροστεγ ς το περιε όμενό της και να επιτρέπεται μια εναλλαγή στον αέρα 
ημερησί ς max   
Οι θύρες θα είναι κατασκευασμένες από κρύσταλλο   Opti White  τύπου ESG  ασφαλείας  άθραυστο 
τρίπλεξ  αντιθαμβ τικό  ρονταρισμένο  πά ους  ή  ιλιοστ ν  Ο προμηθευτής πρέπει να 



προσκομίσει κατάλογο που θα αναφέρονται οι αντο ές του κρυστάλλου σε σ έση με τη διάσταση  
Οπές στο κρύσταλλο για οποιαδήποτε λόγο απαγορεύονται   
Σύμφ να με τις παραδο ές της μελέτης ς ελά ιστες αποδεκτές τιμές τ ν παραγόντ ν που 
καθορίζουν περαιτέρ  τα τε νικά ποιοτικά αρακτηριστικά τ ν κρυστάλλ ν ορίζονται   
α  ο δείκτης διαπερατότητα φ τός LT   
β  ο δείκτης ανακλαστικότητας LRe %),  
και γ  ο αποκλεισμός της UV ακτινοβολίας σε ποσοστό UV stop  
 Όλες οι άκρες είναι λεπτ ς επεξεργασμένες με αποτμήσεις τ ν ακμ ν και γυαλισμένες  
συνδεδεμένες με ειδικό μη σιλικονού ο υλικό  για το μέγιστο βαθμό στεγανοποίησης του αέρα    

 

∑ Βαφές  
Οι προθήκες θα είναι βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή σε σκούρα μπλέ-ανθρακί RAL  
από ρ ση που θα επιβεβαι θεί από την επίβλε η  Η βαφή πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικά ημικής ανάλυσης που θα αποδεικνύουν ότι δεν αποβάλλει ημικές ουσίες που 
επηρεάζουν τα εκθέματα  Η βαφή γίνεται εσ τερικά  εξ τερικά με ελά ιστο πά ος μ  και 
πρέπει να είναι μη ανακλαστική  Η σκληρότητα της τελικής επικάλυ ης βαφής θα είναι σύμφ νη 
με τις προδιαγραφές DIN  η αντο ή σε νερό σύμφ νη με ISO  και η αντο ή σε 
διάβρ ση σύμφ νη με ASTMB -  Η έν ση τ ν αλυβδοελασμάτ ν του κυρί ς σ ματος πρέπει 
να γίνεται με μαλακή ηλεκτροσυγκόλληση  εν  σε αυτές τις εν σεις απαγορεύονται οι εμφανείς 
κο λίες  
        

∑ Εσωτερικές επενδύσεις 
Η εσ τερικές πλάτες και η βάση της προθήκης είναι επίσης από αλυβδοέλασμα και επενδύεται 
από ουδέτερο ημικά MDF ρίς φορμαλδεϋδη  ή πλακάζ  το οποίο θα επενδυθεί με ειδικό λινό 
ύφασμα σε γκρί-μπλέ από ρ ση  Η επιλογή του υφάσματος θα γίνει από την επίβλε η με βάση 
ρ ματολόγιο  Στον εκθεσιακό ρο τ ν επίτοι ν προθηκ ν αποκλείονται οι μοριοσανίδες τύπου 

ΜDF και ξύλα που εκπέμπουν επιβλαβή οξέα VOCS  - κόλλες και υλικά στεγανοποίησης με ουσίες 
όπ ς οξικό  μυρμηκικό οξύ  φορμαλδεϋδη  κ α  Όπου κατ  ανάγκη ρησιμοποιούνται τα αν τέρ  
υλικά επιβάλλεται να μον θούν με ακρυλικό βερνίκι με μηδενικό VOC η ειδικό ύφασμα π  CCI 

στε να μην υπάρξουν αλληλεπιδράσεις με τα κειμήλια  Δεν ρησιμοποιούνται λαδομπογιές και 
ρ ματα που είναι τοξικά και επιβλαβή για τα εκθέματα  Τα επιμέρους τμήματα της κατασκευής 

φέρουν φαλτσογ νία  μοιρ ν και άριστη λείανση  Η τελική επιφάνεια τ ν MDF-ZF φέρει 
μον τικό επί ρισμα  μη τοξικό  για παντελή αποκλεισμό έκλυσης φορμαλδεϋδης- υγρασίας   
Ο προμηθευτής υπο ρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά   
 

∑ Κλειδαριές 
Τα φύλλα θα διαθέτουν κλειδαριές κατά το δυνατόν αφανείς και ασφαλείας  Ο προμηθευτής 
υπο ρεούται να προσκομίσει το απαραίτητο πιστοποιητικό που θα εγγυάται τη καλή λειτουργία τ ν 
κλειδαρι ν που θα ρησιμοποιήσει   
 

∑ Μηχανισμοί ανοίγματος 
Τα φύλλα θα διαθέτουν ισ υρούς μη ανισμούς ανοίγματος κατά το δυνατόν αφανείς και 
ασφαλείας  
Στις προθήκες ο συρταρ τός τρόπος ανοίγματος απαγορεύεται   
Για τις κλειδαριές και τους μη ανισμούς ανοίγματος θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο τρόπος ασφάλισης και 
απασφάλισης τ ν προθηκ ν και τ ν αποθηκ ν  η καλή λειτουργία καθ ς και η αισθητική τους 
εμφάνιση  

 
 



Επιτραπέζιες προθήκες 
Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση οκτ  προθηκ ν εδραζόμεν ν πάν  σε μεταλλικές 
συρταριέρες δαπέδου  Οι συρταριέρες τοποθετούνται ανά ζεύγη στο κέντρο της αίθουσας  του 
σκευοφυλακίου  όπ ς περιγράφεται στα σ έδια  Οι προθήκες θα εδράζονται πάν  στα υποκείμενα 
περιβλήματα τ ν συρταρι ν με βίδες και ο φορέας τους θα είναι επαρκ ς ισ υρός και αυτοφερόμενος 
κλ βός  

 

∑ Μεταλλικά μέρη 
Η βάση και η πλάτη τ ν προθηκ ν κατασκευάζεται από αλυβδοελάσματα  κοίλες διατομές 
στραντζαριστά  πά ους τουλά ιστον mm καλής ποιότητας  το οποίο έ ει πλαστικότητα μικρότερη 

του  στη διαγ νιο μετά από πίεση ή μεταβολή της θερμοκρασίας  Καμπύλες ή προεξο ές στις 
μεταλλικές επιφάνειες δεν υπάρ ουν  Από ελάσματα αλύβδινα ή ειδικές διατομές αλουμινίου θα 
είναι κατασκευασμένα τα φέροντα πλαίσια του ανοιγόμενου γυάλινου κ δ να  Οι μη ανισμοί 
ανοίγματος θα είναι αφανείς   
 

∑ Φωτισμός 
Οι προθήκες διαθέτουν εσ τερικό φ τισμό γυάλιν ν οπτικ ν ιν ν  Τύπου Scott  από αλαζία 
quartz  με διατομή mm και μήκος κατά περίσταση   

Το σύστημα οπτικ ν ιν ν που αποτελείται από   
Γυάλινες οπτικές ίνες και παρελκόμενα  γεννήτρια φ τισμού  τερματικό φακό οπτικ ν ιν ν . 
Οι οπτικές ίνες συνδέονται μέσ  συνδέσμου common end  στην φ τεινή πηγή τροφοδοσίας και 
στο άλλο άκρο τους εγκαθίσταται μία στιλπνή τερματική απόληξη  Η απόληξη κατασκευάζεται από 
ειδικές ρητίνες  συνδέεται ακλόνητα στην οπτική ίνα και της προσδίδει μία γ νία δέσμης  O 
σύνδεσμος μπορεί να εξυπηρετήσει τουλά ιστον  οπτικές ίνες εσ τερικής διαμέτρου mm  Η 
κατασκευή οπτικής ίνας ακολουθεί το πρότυπο VDE   
Η γεννήτρια φ τισμού LED W διαθέτει ενσ ματ μένο ροοστάτη  το επίπεδο θορύβου είναι 
0db η θερμοκρασία του ρ ματος Κ   
Ο τερματικός φακός οπτικ ν ιν ν  από αλουμίνιο  είναι κινητός και τοποθετείται στην οπτική ίνα 

ς συνέ εια της τερματικής της απόληξης για καλύτερη εστίαση της φ τεινής δέσμης στο έκθεμα  
Το φ τιστικό θα έ ει τη δυνατότητα ρύθμισης της γ νίας δέσμης κατά -  και εστίασης σε βήμα 

 εκ  κατά μήκος της άν  και κάτ  πλευράς στο εσ τερικό της προθήκης  
Οι οπτικές ίνες πληρούν τις προδιαγραφές πυρασφάλειας VDE  BS  NFC   
Ο φ τισμός στις προθήκες με γυάλινες οπτικές ίνες πρέπει να τηρεί την προδιαγραφή για τη 
ρ ματική απόδοση κατά DIN  

Η γεννήτρια φ τισμού οπτικ ν ιν ν θα βρίσκεται στο κενό μεταξύ της βάσης της προθήκης και τ ν 
υποκείμεν ν συρταρι ν και θα διαθέτει κοινό διακόπτη για άνοιγμα και κλείσιμο του φ τισμού   
 

∑ Γυάλινος κώδωνας 
Ο γυάλινος κ δ νας τ ν επιτραπέζι ν προθηκ ν θα είναι κατασκευασμένες από κρύσταλλο   Opti 
White  τύπου ESG  ασφαλείας  άθραυστο τρίπλεξ  αντιθαμβ τικό  ρονταρισμένο  πά ους  ή  
ιλιοστ ν  Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει κατάλογο που θα αναφέρονται οι αντο ές του 

κρυστάλλου σε σ έση με τη διάσταση  Οπές στο κρύσταλλο για οποιαδήποτε λόγο απαγορεύονται   
Σύμφ να με τις παραδο ές της μελέτης ς ελά ιστες αποδεκτές τιμές τ ν παραγόντ ν που 
καθορίζουν περαιτέρ  τα τε νικά ποιοτικά αρακτηριστικά τ ν κρυστάλλ ν ορίζονται   
α  ο δείκτης διαπερατότητα φ τός LT   
β  ο δείκτης ανακλαστικότητας LRe   
και γ  ο αποκλεισμός της UV ακτινοβολίας σε ποσοστό UV stop  



 Όλες οι άκρες είναι λεπτ ς επεξεργασμένες με αποτμήσεις τ ν ακμ ν και γυαλισμένες  
συνδεδεμένες με ειδικό μη σιλικονού ο υλικό  για το μέγιστο βαθμό στεγανοποίησης του αέρα και 
ό ι κολλήσεις με λάμπα UV  
Οι προθήκες διαθέτουν μη ανισμό στήριξης του περιστροφικά ανοιγόμενου γυάλινου κ δ να της 
προθήκης  Ο κ δ νας ανοίγει και κλείνει υπό πίεση σε ελαστικά περιθ ρια για να εξασφαλίζεται 
αεροστεγ ς το περιε όμενό της και να επιτρέπεται μια εναλλαγή στον αέρα ημερησί ς max  
Στις στενές πλευρές θα προβλέπεται η υποστήριξη του ανοίγματος με ειδικά έμβολα αμορτισέρ  
που θα αποκρύπτονται από τις πλευρικές επενδύσεις και το κενό μεταξύ τ ν υποκείμεν ν 
συρταριέρ ν   
 

∑ Βαφές  
Οι προθήκες θα είναι βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή σε σκούρα μπλέ-ανθρακί RAL  
από ρ ση που θα επιβεβαι θεί από την επίβλε η  Η βαφή πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικά ημικής ανάλυσης που θα αποδεικνύουν ότι δεν αποβάλλει ημικές ουσίες που 
επηρεάζουν τα εκθέματα  Η βαφή γίνεται εσ τερικά  εξ τερικά με ελά ιστο πά ος μ  και πρέπει 
να είναι μη ανακλαστική  Η σκληρότητα της τελικής επικάλυ ης βαφής θα είναι σύμφ νη με τις 
προδιαγραφές DIN  η αντο ή σε νερό σύμφ νη με ISO  και η αντο ή σε διάβρ ση 
σύμφ νη με ASTMB -  Η έν ση τ ν αλυβδοελασμάτ ν του κυρί ς σ ματος πρέπει να γίνεται 
με μαλακή ηλεκτροσυγκόλληση  εν  σε αυτές τις εν σεις απαγορεύονται οι εμφανείς κο λίες            

 

∑ Εσωτερικές επενδύσεις 
Η εσ τερική πλάτη και η βάση της προθήκης από αλυβδοέλασματα   επενδύεται από ουδέτερο 
ημικά MDF ρίς φορμαλδεϋδη  ή πλακάζ  το οποίο θα επενδυθεί με ειδικό λινό ύφασμα σε γκρί-

μπλέ από ρ ση  Η επιλογή του υφάσματος θα γίνει από την επίβλε η με βάση ρ ματολόγιο  Στον 
εκθεσιακό ρο τ ν επίτοι ν προθηκ ν αποκλείονται οι μοριοσανίδες τύπου ΜDF και ξύλα που 
εκπέμπουν επιβλαβή οξέα VOCS  - κόλλες και υλικά στεγανοποίησης με ουσίες όπ ς οξικό  
μυρμηκικό οξύ  φορμαλδεϋδη  κ α  Όπου κατ  ανάγκη ρησιμοποιούνται τα αν τέρ  υλικά 
επιβάλλεται να μον θούν με ακρυλικό βερνίκι με μηδενικό VOC η ειδικό ύφασμα π CCI στε να 
μην υπάρξουν αλληλεπιδράσεις με τα κειμήλια  Δεν ρησιμοποιούνται λαδομπογιές και ρ ματα 
που είναι τοξικά και επιβλαβή για τα εκθέματα  Τα επιμέρους τμήματα της κατασκευής φέρουν 
φαλτσογ νία  μοιρ ν και άριστη λείανση  Η τελική επιφάνεια τ ν MDF-ZF φέρει μον τικό 
επί ρισμα  μη τοξικό  για παντελή αποκλεισμό έκλυσης φορμαλδεϋδης- υγρασίας   
Ο προμηθευτής υπο ρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που θα προσκομίσει 
ο ανάδο ος   
 

∑ Κλειδαριές 
Οι προθήκες θα διαθέτουν κλειδαριές κατά το δυνατόν αφανείς και ασφαλείας  Ο προμηθευτής 
υπο ρεούται να προσκομίσει το απαραίτητο πιστοποιητικό που θα εγγυάται τη καλή λειτουργία τ ν 
κλειδαρι ν που θα ρησιμοποιήσει   
 

∑ Μηχανισμοί ανοίγματος 
Για τις κλειδαριές και τους μη ανισμούς ανοίγματος θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο τρόπος ασφάλισης και 
απασφάλισης τ ν προθηκ ν και τ ν αποθηκ ν  η καλή λειτουργία καθ ς και η αισθητική τους 
εμφάνιση  
 
 
 
 
 



Τμήμα 4. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών φωτιστικών 
 
ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
4.1   Πολυέλαιος αγιορειτικού τύπου 
Ορει άλκινος πολυέλαιος Αγιορειτικού τύπου π  του εργαστηρίου Νικολάου Αγγέλου  που θα έ ει 
περαστά τα τορνευτά τμήματα σε αλύβδινο εσ τερικό άξονα και θα αναρτάται από αλυσίδα με 
ανθόμορφη ροζέτα στην οροφή   Θα διαθέτει δίσκο με στηρίξεις σε μία σειρά  βρα ιόν ν  συνολικής 
εξ τερικής διαμέτρου περίπου  εκ  Οι βρα ίονες θα φέρουν ηλεκτρικούς λαμπτήρες σε μορφή κεριού 
με ορει άλκινο κορμό  Δεύτερη σειρά μικρότερ ν βρα ιόν ν ηλότερα θα φέρει άνθη  Ο ορεί αλκος 
για να έ ει κατά το δυνατόν ρυσή ό η δεν θα πρέπει να περιέ ει ευδάργυρο Zn  περισσότερο από 

 κ β  και θα είναι βερνικ μένος για να αποφευ θεί οξείδ ση  
Για τους ρους   και  
Βλ  Σ ετικές φ τογραφίες 
 
4.2  Κρεμαστό οκταγωνικό φωτιστικό (πολυέλαιος) 
Μπρούτζινος πολυέλαιος οκταγ νικός σε κάτο η με μέγιστη διάσταση εκ  με περιμετρικά λευκά 
κρύσταλλα και θέσεις για οκτ  λαμπτήρες  σύμφ να με το σ έδιο της μελέτης  Τα τζάμια θα είναι 
ημιδιαφανή λευκά  Ο ορεί αλκος για να έ ει κατά το δυνατόν ρυσή ό η δεν θα πρέπει να περιέ ει 

ευδάργυρο Zn  περισσότερο από  κ β  και θα είναι βερνικ μένος για να αποφευ θεί οξείδ ση  
Για τους ρους  και  
Βλ  Σ έδια Π α  Π γ 
 
4.3  Κρεμαστό φωτιστικό 
Μπρούτζινο κρεμαστό εξαγ νικό φανάρι με θέσεις για τέσσερις λαμπτήρες σύμφ να με το σ έδιο της 
μελέτης  Τα τζάμια θα είναι ημιδιαφανή λευκά  Ο ορεί αλκος για να έ ει κατά το δυνατόν ρυσή ό η 
δεν θα πρέπει να περιέ ει ευδάργυρο Zn  περισσότερο από  κ β  και θα είναι βερνικ μένος για να 
αποφευ θεί οξείδ ση  
Για τους ρους  και  
Βλ  Σ έδια Π α  Π β 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ΜΕΡΟΣ Δ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

 
Στον παρακάτ  πίνακα αποτυπ νονται ενδεικτικές διαστάσεις και ποσότητες τ ν προς προμήθεια 
ειδ ν  Επίσης δίδονται και ενδεικτικές ποσότητες για τις αναγκαίες προς εκτέλεση οικοδομικές και Η Μ 
εργασίες  Ο υπο ήφιος ανάδο ος είναι υπο ρε μένος να επισκεφθεί τους ρους στους οποίους θα 
εγκαταστήσει τα προς προμήθεια είδη  να ελέγξει τις ακριβείς θέσεις τ ν προς εγκατάσταση ειδ ν, να 
επιβεβαι σει τις διαστάσεις όλ ν τ ν ειδ ν που πρόκειται να εγκατασταθούν  όπ ς και όλ ν τ ν 
εργασι ν οικοδομικ ν και Η Μ  που πρόκειται να εκτελεσθούν  Οποιαδήποτε απόκλιση της τε νικής 
περιγραφής και τ ν σ εδί ν που τη συνοδεύουν σε σ έση με την υφιστάμενη κατάσταση  ο ανάδο ος 
θα πρέπει να τη λάβει υπ  ό ιν του για τη σύνταξη της οικονομικής του προσφοράς και συνεπ ς 
περιλαμβάνεται σε αυτή  

Μετά το στάδιο της αποτύπ σης του ρου σύμφ να με το άρθρο  της διακήρυξης   με την παράδοση 
τ ν σ εδί ν εφαρμογής  ο ανάδο ος μπορεί να διαπιστ θεί η ανάγκη διαφοροποίησης τ ν ακριβ ν 
διαστάσε ν τ ν ξύλιν ν ή μεταλλικ ν επίπλ ν  τ ν προθηκ ν κλπ  Επίσης μπορεί να προκύ ει η 
ανάγκη ορισμέν ν τροποποιήσε ν στις οικοδομικές ή Η Μ εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν  Η 
μελέτη εφαρμογής που θα υποβληθεί από τον μελετητή  μετά από έγκριση από την διευθύνουσα 
υπηρεσία  θα περιέ ει επικαιροποιημένες διαστάσεις και φάκελο λεπτομερει ν για το κάθε ένα προς 
προμήθεια είδος. Τα νέα σ έδια τ ν προς προμήθεια ειδ ν  θα υποβάλλονται από τον ανάδο ο κατά 
την υποβολή της μελέτης εφαρμογής και με πλήρη λεπτομέρεια ό εις  τομές  τε νική περιγραφή  Η 
τυ όν αυξομεί ση τ ν διαστάσε ν ή τυ όν τροποποιήσε ν επί τ ν προς προμήθεια ειδ ν και τ ν προς 
εκτέλεση εργασι ν, οι οποίες είναι υπο ρε τικό να γίνουν  περιλαμβάνονται στην προσφορά του 
αναδό ου ρίς προσθετή αμοιβή. 

Ειδικά όσον αφορά στις επίτοι ες προθήκες  οι τελικές διαστάσεις τους θα οριστικοποιηθούν σε 
συνεργασία με τον επιβλέποντα του έργου  καθ ς περιμετρικά αυτ ν θα εγκατασταθούν και άλλα 
έπιπλα  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Α/Α Είδος  Μον. Κ * Α * Χ * Ψ * Ζ = Ποσότητα Σχέδια 

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

  ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ                           

1.1 Πάγκος μοριοσανίδας m²                     7,23 
Βλ. Σχέδια 

Π09-12 

  Π002.Α.1           6,61   0,5       3,31   

  Π002.Α.2           3,75   0,82       3,08   

  Π002α.1           1,7   0,5       0,85   

1.2 
Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση από 
καπλαμά δρυός 

m²                     3,80 
Βλ. Σχέδια 

Π61-63 

  Π201.1 (οριζόντιο τμήμα)           2,5   0,8       2,00   

  Π201.1 (κατακόρυφο τμήμα)           2,5   0,72       1,80   

1.3 Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένος με λάκα ματ m²                     2,31 
Βλ. Σχέδια 

Π25-30 

  Π007.1           4,62   0,5       2,31   

1.4 Ερμάρια επί δαπέδου με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) m²                     7,51 

Βλ. Σχέδια 
Π09 και 
Π25-29 

  E002.1           4,5   0,8       3,60   

  E007.A.1           4,6   0,85       3,91   

1.5 
Ερμάρια μεγάλου ύψους με φύλλα από πλακάζ 
επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός 

m²                     22,30 

Βλ. Σχέδια 
Π14-17 και 

Π25-26 

  Ε003.1-2           9,72   2,09       20,31   

  Ε007.Β.1-2           0,8   2,48       1,98   

1.6 
Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης) 

m²                     3,74 
Βλ. Σχέδια 

Π09-12 



  Β002.Α.1-2           1,5   2,49       3,74   

1.7 
Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς 
από μασίφ ξυλεία δρυός) 

m²                     48,12 

Βλ. Σχέδια 
Π44-47 και 

Π50-53 

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

  0,3       12,2   2,15       8,68   

  
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=16,84 

          16,8   2,15       36,21   

  Πλαϊνά ταμπλαδωτά φύλλα           1,5   2,15       3,23   

1.8 Ερμάρια κρεμαστά με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) m²                     7,35 
Βλ. Σχέδια 

Π09-13 

  Ε002.2           7,9   0,93       7,35   

1.9 
Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ταπλαδωτά φύλλα (κόντρα 
πλακέ θαλάσσης με καπλαμά)  

m²                     66,33 
Βλ. Σχέδια 

Π54-66 

  B107.A.1   0,3       5,03   2,15       2,70   

  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   



1.10 
Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια και συρτάρια 
(κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά)  

m²                     82,69 
Βλ. Σχέδια 

Π54-66 

  Β107.Α.1   0,8       5,03   2,15       8,11   

  Β107.Α.2           4,14   2,15       8,90   

  Β107.Α.3           6,43   2,15       13,82   

  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   

1.11 
Βιβλιοστάσια αμφίπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ 
θαλάσσης με καπλαμά)  

m²                     66,35 
Βλ. Σχέδια 

Π54-66 

  B107.B.1-5       5   4,3   2,15       46,23   

  B201.B.1-3       3   3,12   2,15       20,12   

1.12 Ποδιές παραθύρων (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά) m²                     3,08 
Βλ. Σχέδια 

Π54-66 

  Βιβλιοθήκη 107 - βόρεια πλευρά                           

  Καθίσματα στις ποδιές παραθύρων       3   0,91   0,6       1,64   

  Βιβλιοθήκη 201 - βόρεια πλευρά                           

  Καθίσματα στις ποδιές παραθύρων       3   0,91   0,53       1,45   

1.13 Ξύλινη επένδυση μετώπου συρταριών από ξύλο δρυός m²                     9,41 

Βλ. Σχέδια 
Π44, Π49 

και Π61-63 

  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   

1.14 
Ξύλινη επένδυση μεταλλικών συρταριέρων σκευοφυλακίου 
106 από ξύλο δρυός 

m²                     5,88 

Βλ. Σχέδια 
Π44, Π49  
και Π51 

  ΠΡ106.Β.1, Χ=0,66μ.       2   0,66   0,7       0,92   

  ΠΡ106.Β.2, Χ=0,66μ.       2   0,66   0,7       0,92   

  ΠΡ106.Β.3, Χ=1,44μ.       2   1,44   0,7       2,02   

  ΠΡ106.Β.4, Χ=1,44μ.       2   1,44   0,7       2,02   

1.15 Ξύλινη επένδυση βάσης συρταριέρων (ξύλινο σοβατεπί) m²                     2,61 

Βλ. Σχέδια 
Π44, Π49  
και Π51 

  ΠΡ106.Β.1, Χ=0,66μ.           4,22   0,13       0,55   

  ΠΡ106.Β.2, Χ=0,66μ.           4,22   0,13       0,55   

  ΠΡ106.Β.3, Χ=1,44μ.           5,8   0,13       0,75   

  ΠΡ106.Β.4, Χ=1,44μ.           5,8   0,13       0,75   

1.16 Τροχήλατο τραπέζι από ξύλο δρυός τεμ.                     4,00 
Βλ. Σχέδια 
Π09, Π13 

  Χώρος συντηρητών 002, ΞΤ002.1-4, 1,40Χ0,70Χ0,70εκ.           4           4,00   

1.17 Σταθερό τραπέζι από ξύλο δρυός τεμ.                     6,00 
Βλ. Σχέδιο 
Π13, Π25 

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

1.18 Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων  m²                     89,74 
Βλ. Σχέδια 

Π14-20 

  ΠΑ003.Α.1, Χ=1,30+2,45+2,42+2,45+2,42+2,45+2,50=15,99μ.           16   2,11       33,74   

  ΠΑ003.Α.2, Χ=0,85+3,07+4,81+2,11+(3*2,54)+3,08=21,54μ.           21,5   2,22       47,82   

  ΠΑ003.Α.3           3,88   2,11       8,19   

1.19 Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων (επίτοιχα) m²                     49,95 
Βλ. Σχέδια 

Π14-20 

  ΠΑ003. Β.1-2, Χ=1.10+3.92+0.90=5.93μ.           5,93   1,95       11,56   

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

          22,3   1,72       38,39   

1.20 Απαγωγός εστία τεμ.                     1,00 
Βλ. Σχέδια 
Π09, Π11 

  ΑΠ002.1           1           1,00   

1.21 Καθίσματα γραφείου τροχήλατα χωρίς μπράτσα τεμ.                     7,00 

Βλ.Σχέδιο 
Π09, Π31, 

Π41 

  Χώρος συντηρητών 002           4           4,00   

  Βυζαντινά χειρόγραφα 010           1           1,00   

  Νεότερο αρχείο 012           2           2,00   

1.22 Καθίσματα γραφείου τροχήλατα με μπράτσα τεμ.                     2,00 
Βλ. Σχέδιο 

Π09 

  Χώρος συντηρητών 002           2           2,00   

1.23 Καθίσματα γραφείου σταθερά χωρίς μπράτσα τεμ.                     8,00 
Βλ. Σχέδιο 

Π61 

  Βιβλιοθήκη 201           8           8,00   

1.24 Ανοξείδωτος νεροχύτης ένθετος τεμ.                     1,00 
Βλ. Σχέδιο 

Π09 

  Χώρος συντηρητών 002           1           1,00   



1.25 Δίφυλλα θυρόφυλλα ανοιγόμενα και ταμπλαδωτά. m²                     2,69 
Βλ. Σχέδιο 

Π21-24 

  Ε005.1 (θυρόφυλλα θησαυροφυλακίου)            1,25   2,15       2,69   

  ΠΑΛΑΙΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ                           

1.26 
Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ 
θαλάσσης με καπλαμά)  

m²                     89,50 
Βλ.Σχέδια 
Π67-70α 

  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   

1.27 
Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και 
συρτάρια (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός) ΤΥΠΟΣ Α 

m²                     17,43 
βλ.Σχέδια 
Π71-72δ 

  Β103.1           0,95   2,83       2,69   

  Β103.4           5,21   2,83       14,74   

1.28 
Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και 
συρτάρια (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός) ΤΥΠΟΣ Β 

m²                     20,57 
Βλ. Σχέδια 
Π.71-Π72δ 

  Β103.2           1,9   2,83       5,38   

  Β103.3           5,37   2,83       15,20   

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ + ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ                           

1.29 
Κατασκευή μεταλλικού παταριού και λοιπές οικοδομικές 
εργασίες 

Βλέπε πίνακα προμέτρησης οικοδομικών εργασιών 



               

  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                          

1.30 Προμήθεια και εγκατάσταση αεραγωγών κλιματισμού Βλέπε πίνακα προμέτρησης Η/Μ εργασιών 

  

Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών επίπλων 

  ΝΕΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ                           

2.1 Μεταλλικά βιβλιοστάσια μονόπλευρα m²                     82,72 

Βλ. Σχέδια 
Π21-24 και 

Π31-40 

  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   

  Β012.Α.1-4, Χ=5,79+4,24+1,62+1,62=13,27μ.           13,3   2,4       31,85   

2.2 Μεταλλικά βιβλιοστάσια αμφίπλευρα m²                     66,31 

Βλ. Σχέδια 
Π21-24 και 

Π31-40 

  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   

2.3 Κυλιόμενα βιβλιοστάσια m³                     76,06 
Βλ. Σχέδιο 

Π41 

  ΚΒ012.1       15   2,4   2,78   0,8   76,06   

2.4 
Ανοξείδωτος σκελετός & περίβλημα συρταριέρας πλάτους 
έως 2,00μ. βάθους έως 0,90μ. και ύψους 1.50μ. 

m³                     11,54 

Βλ. Σχέδιο 
Π14-Π18, 

Π39 



  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   

  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   

2.5 
Ανοξείδωτος σκελετός & περίβλημα συρταριέρας πλάτους 
έως 2,00μ. βάθους έως 1,20μ. και ύψους 1.50μ. 

m³                     21,27 

Βλ. Σχέδια 
Π25-29, 

Π44, Π49-
50, Π23 

  Σ007.1: 0,72Χ1,20Χ1,50μ.       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   

  ΠΡ106.Β1 (σκελετός & περίβλημα μικρής συρταριέρας)           1   0,62   0,8   0,49   

  ΠΡ106.Β1 (σκελετός & περίβλημα μεγάλης συρταριέρας)           1,8   0,62   0,8   0,88   

  ΠΡ106.Β2 (σκελετός & περίβλημα μικρής συρταριέρας)           1   0,62   0,8   0,49   

  ΠΡ106.Β2 (σκελετός & περίβλημα μεγάλης συρταριέρας)           1,8   0,62   0,8   0,88   

  ΠΡ106.Β3 (σκελετός & περίβλημα μικρής συρταριέρας)           1   1,38   0,8   1,09   

  ΠΡ106.Β3 (σκελετός & περίβλημα μεγάλης συρταριέρας)           1,8   1,38   0,8   1,96   

  ΠΡ106.Β4 (σκελετός & περίβλημα μικρής συρταριέρας)           1   1,38   0,8   1,09   

  ΠΡ106.Β4 (σκελετός & περίβλημα μεγάλης συρταριέρας)           1,8   1,38   0,8   1,96   

2.6 
Συρτάρι μήκους έως 1,00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους 
έως 0,20μ. 

m³                     10,84 

Βλ. Σχέδια 
Π25-29, 

Π44, Π49-
50, Π23 

  Σ007.1       58   1   0,8   0,2   9,28   

  ΠΡ106.Β1 (ρηχά συρτάρια μικρής συρταριέρας)       3   0,82   0,61   0,1   0,15   

  ΠΡ106.Β2 (ρηχά συρτάρια μικρής συρταριέρας)       3   0,82   0,61   0,1   0,15   

  ΠΡ106.Β3 (ρηχά συρτάρια μικρής συρταριέρας)       3   0,82   1,37   0,1   0,34   

  ΠΡ106.Β4 (ρηχά συρτάρια μικρής συρταριέρας)       3   0,82   1,37   0,1   0,34   

  ΠΡ106.Β1 (βαθύ συρτάρι μικρής συρταριέρας)       1   0,82   0,61   0,2   0,09   

  ΠΡ106.Β2 (βαθύ συρτάρι μικρής συρταριέρας)       1   0,82   0,61   0,2   0,09   



  ΠΡ106.Β3 (βαθύ συρτάρι μικρής συρταριέρας)       1   0,82   1,37   0,2   0,20   

  ΠΡ106.Β4 (βαθύ συρτάρι μικρής συρταριέρας)       1   0,82   1,37   0,2   0,20   

2.7 
Συρτάρι μήκους έως 1,00μ., πλάτους έως 0,80μ. και βάθους 
πάνω από 0,20μ. 

m³                     0,32 
Βλ. Σχέδια 

Π25-29 

  Σ007.1       2   1   0,8   0,2   0,32   

2.8 
Συρτάρι μήκους 1,00μ - 2.00μ., πλάτους έως 0,80μ. και 
βάθους έως 0,20μ. 

m³                     41,27 

Βλ. Σχέδιο 
Π14-Π18, 
Π25, Π39, 
Π44, Π49-

50, Π23 

  Σ003.1 & 2       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   

  ΠΡ106.Β1 (ρηχά συρτάρια μεγάλης συρταριέρας)       3   1,68   0,61   0,1   0,31   

  ΠΡ106.Β2 (ρηχά συρτάρια μεγάλης συρταριέρας)       3   1,68   0,61   0,1   0,31   

  ΠΡ106.Β3 (ρηχά συρτάρια μεγάλης συρταριέρας)       3   1,68   1,37   0,1   0,69   

  ΠΡ106.Β4 (ρηχά συρτάρια μεγάλης συρταριέρας)       3   1,68   1,37   0,1   0,69   

  ΠΡ106.Β1 (βαθύ συρτάρι μικρής συρταριέρας)       1   1,68   0,61   0,2   0,18   

  ΠΡ106.Β2 (βαθύ συρτάρι μικρής συρταριέρας)       1   1,68   0,61   0,2   0,18   

  ΠΡ106.Β3 (βαθύ συρτάρι μικρής συρταριέρας)       1   1,68   1,37   0,2   0,41   

  ΠΡ106.Β4 (βαθύ συρτάρι μικρής συρταριέρας)       1   1,68   1,37   0,2   0,41   

2.9 
Συρτάρι μήκους 1,00μ - 2.00μ., πλάτους έως 0,80μ. και 
βάθους πάνω από 0,20μ. 

m³                     2,56 
Βλ. Σχέδιο 

Π36-40 

  Σ011.1 & 2       4   2   0,8   0,4   2,56   

2.10 Σχεδιοθήκες τεμ.                     2,00 
Βλ. Σχέδιο 

Π09 

  Χώρος συντηρητών 002, ΣΧΔ002.1-2                       2,00   

2.11 Τροχήλατος φοριαμός 4 συρταριών τεμ.                     2,00 
Βλ. Σχέδιο 

Π09 

  Χώρος συντηρητών 002, Φ002.1-2           2           2,00   



2.12 Συρόμενα πάνελ ανάρτησης εικόνων m³                     74,61 
Βλ. Σχέδια 
Π14-Π20 

  ΣΠ003.1-2, Συρόμενα πάνελ  3,02Χ2,24       24   3,02   2,24   0,3   43,84   

  ΣΠ003.3-4, Συρόμενα πάνελ  2,12Χ2,24       24   2,12   2,24   0,3   30,77   

2.13 Σύστημα ανάρτησης χαλιών τεμ.                     2,00 
Βλ. Σχέδια 

Π25-30 

  ΣΑ007.1-2           2           2,00   

2.14 Κινητή ανοξείδωτη λεκάνη τεμ.                     1,00 
Βλ. Σχέδια 
Π09, Π11 

  Χώρος συντηρητών 002, ΚΛ002.1           1           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   

  Επιτραπέζιες προθήκες                           

3.6 Επιτραπέζιες προθήκες διαστάσεων 2,90x1,45x1,05μ τεμ.                     2,00 
Βλ. Σχέδιο 

Π44 και Π49 

  ΠΡ106.Β.3-4                       2,00   

3.7 Επιτραπέζιες προθήκες διαστάσεων 2,90x0,65x1,05μ τεμ.                     2,00 
Βλ. Σχέδιο 

Π44 και Π49 

  ΠΡ106.Β.1-2                       2,00   

  



Τμήμα 4. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών φωτιστικών 

4.1 Πολυέλαιος αγιορειτικού τύπου τεμ.                     3,00 
Βλ. Σχέδιο 

Π66α 

  Χώρος 101                       1,00   

  Χώρος 102                       1,00   

  Χώρος 103                       1,00   

4.2 Κρεμαστό οκταγωνικό φωτιστικό (πολυέλαιος) τεμ.                     5,00   

  Χώρος 106                       2,00   

  Χώρος 201                       3,00   

4.3 Κρεμαστό φωτιστικό τεμ.                     2,00   

  Χώρος 104                       1,00   

  Χώρος 105                       1,00   



 

 

Πίνακας προμέτρησης οικοδομικών εργασιών 

 

1 
Διάνοιξη οπής σε σκυρόδεμα πάχους 25εκ & 15εκ, με χρήση 
αδιατάρακτης κοπής 

m*cm 32,00 

  Χώρος 106: οπή περίπου 20X20 *0,2*4*25 = 20 m*cm   20,00 

  Χώρος 201: οπή περίπου 20X20 =0,2*4*15 = 12 m*cm   12,00 

2 Διάνοιξη οπής σε λιθεπένδυση 30εκ με χρήση αδιατάρακτης κοπής τεμ. 1,00 

  Χώρος 106: τεμάχιο 1   1,00 

3 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων τεμ. 2,00 

  Χώρος 010: τεμάχιο 1   1,00 

  Χώρος 011: τεμάχιο 1   1,00 

4 Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά m2 3,00 

  Χώρος 006     

5 Επένδυση από φύλλα μοριοσανίδας επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός m2 2,00 

  Χώρος 201 - επένδυση αεραγωγού απόρριψης αέρα     

6 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 
έως 160 mm   

Kg 550,00 

  Πρόσθετο πατάρι πρόσβασης αναρτημένων κειμηλίων     

7 Κατασκευή δαπέδων με ανοξείδωτες μεταλλικές εσχάρες Kg 280,00 

  Πρόσθετο πατάρι πρόσβασης αναρτημένων κειμηλίων     

  Δάπεδο παταριού   250,00 

  Πατήματα κλίμακας   30,00 

8 Ανοξείδωτα κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους ø18 Kg 105,00 

  Πρόσθετο πατάρι πρόσβασης αναρτημένων κειμηλίων     

  Χώρος 003   105,00 

9 Ανοξείδωτες λάμες 20.5 Kg 60,00 

  Πρόσθετο πατάρι πρόσβασης αναρτημένων κειμηλίων     

  Χώρος 003   60,00 

10 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm Kg 22,00 

  Χώρος 003   20,00 

  Χώρος 005   2,00 

11 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 30x60 cm m2 8,00 

  Χώρος 002   8,00 

12 Ηλεκτροστατική βαφή m2 15,00 

  Xαλύβδινα στοιχεία παταριού   15,00 

13 Χρωματισμοί επί τοίχου με πλαστικό χρώμα και σπατουλάρισμα m2 93,00 

  Χώρος 010   25,00 

  Χώρος 011   28,00 

  Χώρος 012   30,00 



  Χώρος 107   10,00 

14 
Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 
25 cm 

m 30,00 

  Χώρος 107   30,00 

15 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm m2 9,00 

  Χώρος 010   2,00 

  Χώρος 011   3,00 

  Χώρος 012   4,00 

16 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm m2 10,00 

  Χώρος 107   10,00 



Πίνακας προμέτρησης οικοδομικών εργασιών 

 

  Προμήθεια και εγκατάσταση αεραγωγών κλιματισμού Μον. Ποσότητα 

1 
Αεραγ γός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογ νικής ή κυκλικής 
διατομής 

Kgr 1050,00 

2 
Μόν ση αεραγ γού από σύνθετο καουτσούκ μη αναφλέξιμο  
ενδεικτικού τύπου Frelen. 

m2 210,00 

3 Ανεμιστήρας απόρρι ης αέρα τύπου βαρελάκι  παρο ής  m3/h και 
στατικής πίεσης  Pa. 

τεμ  1,00 

4 Ανεμιστήρας απόρρι ης αέρα τύπου βαρελάκι  παρο ής  m3/h και 
στατικής πίεσης  Pa. 

τεμ  1,00 

5 
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια   κατεύθυνσής  διαστάσε ν 
300mm x 125mm τεμ  6,00 

6 
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια   κατεύθυνσής  διαστάσε ν 
600mm x 200mm 

τεμ  2,00 

7 
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια   κατεύθυνσής  διαστάσε ν 
1200mm x 200mm 

τεμ  1,00 

8 
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια   κατεύθυνσής  διαστάσε ν 
250mm x 200mm 

τεμ  2,00 

9 
Στόμιο αλουμινίου με καμπύλα πτερύγια   κατεύθυνσής  διαστάσε ν 
300mm x 250mm 

τεμ  2,00 

10 Γραμμικό στόμιο αλουμινίου  διαστάσε ν mm x 100mm τεμ  1,00 

11 Γραμμικό στόμιο αλουμινίου  διαστάσε ν mm x 100mm τεμ  1,00 

12 Γραμμικό στόμιο αλουμινίου  διαστάσε ν mm x 100mm τεμ  1,00 

13 Γραμμικό στόμιο αλουμινίου  διαστάσε ν mm x 100mm τεμ  1,00 

14 Γραμμικό στόμιο αλουμινίου  διαστάσε ν mm x 85mm τεμ  6,00 

15 Γραμμικό στόμιο αλουμινίου  διαστάσε ν mm x 85mm τεμ  2,00 

16 Γραμμικό στόμιο αλουμινίου  διαστάσε ν mm x 85mm τεμ  2,00 

17 Περσίδα απόρρι ης αέρα  διαστάσε ν mm x 175mm τεμ  1,00 

18 Περσίδα απόρρι ης αέρα  διαστάσε ν mm x 250mm τεμ  1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































































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

 















































































































































































ΜΕΡΟΣ Η – ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ 

 

 


































