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ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία   
Ταχ. Κωδ.: 57001 
Ταχ. Θυρ.:  8915 
Πληροφορίες 
Τηλ.: 2310 888 553 
Φαξ: 2310 888 646 
Email: prgathos@ikao.ondsl.gr 

    

  

Θεσσαλονίκη:  03/02/2020 

Αριθμ. Πρωτ.:  48 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους 

 

ΘΕΜΑ:   Ολοκλήρωση διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των 

απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, μεταλλικών επίπλων, ειδικών 

προθηκών και ειδικών φωτιστικών για την επίπλωση και τον εξοπλισμό του 

Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου 

Όρους», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.040.223,62 €, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

 

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων 

οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, μεταλλικών επίπλων, ειδικών προθηκών και ειδικών 

φωτιστικών για την επίπλωση και τον εξοπλισμό του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της 

Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους», λαμβάνοντας υπόψη το σχόλιο που 

υποβλήθηκε, η Τεχνική Υπηρεσία επικοινώνησε με τον μελετητή του, ο οποίος προχώρησε στις 

παρακάτω επισημάνσεις (με μπλέ χρώμα είναι το υποβληθέν σχόλιο και με κόκκινο η απάντηση 

του μελετητή): 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 
Στα παρακάτω άρθρα της τεχνικής περιγραφής των ξύλινων επίπλων αναφέρεται η χρήση δρύινου 
καπλαμά πάχους 3mm. Σας ενημερώνουμε ότι μετά από έρευνα δεν διατίθεται καπλαμάς δρυός σε 
αυτό το πάχος. Μήπως είναι 3mm το σύνολο (1,5mm στην κάθε πλευρά) ή είναι 0,3mm στην κάθε 
πλευρά. Παρακαλώ διευκρινίστε. 
Μετά από επανεξέταση της αγοράς και σε σχέση με την τιμή που έχει προβλεφθεί, να σημειωθεί ότι οι 
καπλαμάδες θα είναι των 1,5 mm σε κάθε πλευρά προσθέτοντας συνολικά 3mm στο πάχος των 
στοιχείων που επενδύονται. (Σημ. Καπλαμάδες των 3mm υπάρχουν, αλλά γίνονται κατόπιν 
παραγγελίας, χρησιμοποιούνται κυρίως σε δάπεδα και το κόστος τους είναι υψηλό). 
• 1.2) Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση από καπλαμά δρυό 
• 1.5) Ερμάρια μεγάλου ύψους με φύλλα από πλακάζ επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός 
• 1.6) Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από κόντρα πλακέ θαλάσσης) 
• 1.7) Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός). 
• 1.9) Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ταπλαδωτά φύλλα (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά). 
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• 1.10 Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια και συρτάρια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με 
καπλαμά). 
• 1.11) Βιβλιοστάσια αμφίπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά) 
• 1.12) Ξύλινη επένδυση μετώπου συρταριών από ξύλο δρυός 
• 1.13) Ξύλινη επένδυση βάσης επιτραπέζιων προθηκών σκευοφυλακίου 106 από ξύλο δρυός 
• 1.22) Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά) 
• 1.23) Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και συρτάρια (ταμπλάς από μασίφ 
ξυλεία δρυός) ΤΥΠΟΣ Α 
• 1.24) Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και συρτάρια (ταμπλάς από μασίφ 
ξυλείαδρυός) ΤΥΠΟΣ Β 
 
 
Μελαμίνη πάχους 1mm. Σας ενημερώνουμε ότι μετά από έρευνα δεν διατίθεται μελαμίνη σε αυτό το 
πάχος. Παρακαλώ να διευκρινίσετε το πάχος της μελαμίνης βάση των δεδομένων της αγοράς για τα 
έπιπλα που αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα της τεχνικής περιγραφής: 
• 1.4) Ερμάρια επί δαπέδου με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) 
• 1.5) Ερμάρια μεγάλου ύψους με φύλλα από πλακάζ επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός 
• 1.6) Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από κόντρα πλακέ θαλάσσης) 
• 1.8) Ερμάρια κρεμαστά με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) 
Μετά από εξέταση της αγοράς τα πάχη της επίστρωσης της μελαμίνης κυμαίνονται μεταξύ 0,5 ως 1,4 
χιλ. Γι’ αυτό ενδεικτικά σημειώθηκε στη μελέτη μια μέση τιμή της τάξεως του 1 χιλ. (βλ. συνημμένη 
εικόνα από σελίδα στο διαδίκτυο). Προφανώς για το συγκεκριμένο έργο εννοούμε καλής ποιότητας 
φύλλα με επίστρωση μελαμίνης και στις δύο πλευρές, τύπου Shelman. 

 

Μεντεσέδες βαρέως τύπου, κρυφούς μεταλλικούς, διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και 
ρυθμιζόμενους. Παρακαλώ να διευκρινίσετε με κατασκευαστικό σχέδιο πως θα γίνει η τοποθέτηση 
των μεντεσέδων στα έπιπλα που αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα της τεχνικής περιγραφής ώστε να 
είναι κρυφά, καθώς δεν φαίνεται στα σχέδια της μελέτης αυτή λεπτομέρεια. 
• 1.4) Ερμάρια επί δαπέδου με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) 
• 1.5) Ερμάρια μεγάλου ύψους με φύλλα από πλακάζ επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός 
• 1.6) Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από κόντρα πλακέ θαλάσσης) 
• 1.7) Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός). 
• 1.8) Ερμάρια κρεμαστά με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα) 
• 1.9) Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ταπλαδωτά φύλλα (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά). 
 
Προτείνονται μεντεσέδες κρυφού τύπου (χτένια) που είναι ισχυροί και δεν 
κρεμάνε. Η επιλογή του μεγέθους καθορίζεται από το βάρος του κάθε 
φύλλου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Θα 
τοποθετούνται 10 εκ. από το πάνω και κάτω μέρος του κάθε φύλλου και 
όταν το ύψος του ξεπερνά τα 90 εκ θα τοποθετείται και δεύτερος στο 
μέσον του ύψους. (Συνημμένη ενδεικτική εικόνα του προτεινόμενου τύπου 
μεντεσέ). 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ 
1) Στο εσωτερικό φωτισμό με οπτικές ίνες πόσα watt θα είναι για κάθε προθήκη; Άλλα watt 
χρειάζονται για τις μεγάλες και άλλα για τις μικρές. Πόσες εξόδους (προβολάκια) θα έχει η κάθε 
προθήκη; 
Η ισχύς της κάθε γεννήτριας φωτός για το εσωτερικό της κάθε προθήκης θα καθοριστεί από τον 
κατασκευαστή. Θα πρέπει η διάταξη των εξόδων φωτός να δίνει τη δυνατότητα να ομοιόμορφου 
φωτισμού 50 lux σε όλη την επιφάνεια του εσωτερικού. Η ένταση να μπορεί να ρυθμίζεται με 
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ροοστάτη. Οι έξοδοι του φωτός θα τοποθετούνται σε αποστάσεις της τάξεως των 15-20 εκ. κατά μήκος 
της άνω πλευράς. (βλ. Σχέδιο Π46) 
 
2) Τα ανοιγόμενα γυαλιά όταν είναι ανοικτή η πόρτα υπάρχει κίνδυνος να αποκολληθούν οι 
μεντεσέδες, λόγω του υπερβολικού βάρους. Πρέπει να προβλεφθεί επιπρόσθετη, έστω εξωτερική 
στήριξη στις γυάλινες πόρτες όσο αυτές θα είναι ανοικτές για να μην αποκολληθούν οι μεντεσέδες από 
την προθήκη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από την εμπειρία μας υπάρχουν πολύ ισχυροί κρυφοί 
μεντεσέδες που μπορούν να φέρουν αντιβανδαλιστικού 
τύπου υαλοπίνακες (τρίπλεξ) πάχους περί τα 8-10 χιλ. 
και επιφάνεια άνω των 2,5 μ2. (βλ. ενδεικτικά την 
συνημμένη εικόνα). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ 
1) Στο σχέδιο η μια από τις δύο προθήκες είναι χωρισμένη κατά το ½. Θα είναι άνισες ή η μια θα είναι 
χωρισμένη στη μέση; 
2) Σε ποια σημεία θα είναι τοποθετημένη η κρυφή ταινία του εσωτερικού φωτισμού και πόσα watt θα 
είναι διαθέσιμα για την κάθε προθήκη; 
Επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο που θα εκτεθεί εντός των οριζόντιων προθηκών αυτές 
θα είναι άνισες σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (πχ. Για να μπορεί να εκτεθεί ένας χρυσοκέντητος 
επιτάφιος). 
Σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης η πηγή φωτισμού θα είναι τοποθετημένη κατά μήκος της πίσω 
πλευράς κάτω από το προέχον σκίαστρο για να μην προκαλείται θάμβωση στον θεατή. 
Συμπληρωματικές πηγές φωτισμού μπορούν να τοποθετηθούν προς την πλευρά του θεατή είτε με τη 
μορφή «μπασουνιών» είτε με λεπτή γραμμική στρογγυλή ράβδο που θα στηρίζεται σε ορθοστάτες στα 
άκρα. Και σε αυτές τις προθήκες θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένταση φωτισμού της τάξεως των 50 lux 
σε όλη την επιφάνεια (βλ. Σχέδια Π49 & Π50). 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
Παρακαλώ να μας παραθέσετε κατασκευαστικά σχέδια των φωτιστικών για να διευκρινιστεί ο τρόπος 
κατασκευής. 
 
 
 
Για τους δύο τύπους ορειχάλκινων φωτιστικών 
(φανάρι και οκταγωνικό πολύφωτο) 
περιλαμβάνονται σχέδια στη μελέτη (βλ. Σχεδία 
Π66β & Π66γ). Για τους ορειχάλκινους 
πολυελαίους Αγιορειτικού Τύπου που 
διατίθενται στην αγορά (αντίγραφα των 
πρωτοτύπων από τις Καρυές και τα μοναστήρια 
του Αγ. Όρους) παραθέτω δείγμα σε 
φωτογραφία. 
 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία τροποποίησε τις τεχνικές προδιαγραφές, οι 

οποίες και επισυνάπτονται. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, 

μπορεί να υποβάλλει το σχόλιο του επί των ανωτέρω εντός 3 ημερών από την 

κοινοποίηση του παρόντος, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας 

της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους 

 

 

 

 

Ανδρέας Δροσάκης 

Πολιτικός Μηχανικός 


