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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: 16/08/2022 

Αριθ. Πρωτ. :  241 

 

Προς: Ενδιαφερόμενους  

           Οικονομικούς Φορείς 

 

 

 

Θέμα: Διευκρινήσεις επί της παρ. 5.1, του Άρθρου 5, της ΕΣΥ του δημόσιου ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191163) για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

«Επείγουσες αποκαταστάσεις σε ζωτικής σημασίας υποδομές και σε πρανή κτιριακών 

εγκαταστάσεων» 

 

Έχοντας υπόψη την παράγραφο 5.1, του Άρθρου 5 της ΕΣΥ, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε επιτόπου 

επίσκεψη σε χώρο εκτέλεσης του έργου του θέματος, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 191163), έως και την Δευτέρα, 29/08/2022, 

στις 14:00 μ.μ., στέλνοντας τα στοιχεία των εκπροσώπων τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο 

και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου), με σκοπό την έκδοση διαμονητηρίων. 

Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης είναι η Πέμπτη, 01/09/2022 και ώρα 09:00 π.μ. Ο 

τόπος συνάντησης είναι το λιμάνι της Δάφνης στο Άγιο Όρος. 

Οι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να παραλάβουν 

τα διαμονητήριά τους από το Γραφείο Προσκυνητών στην Ουρανούπολη, καταβάλλοντας το 

ανάλογο αντίτιμο. Επίσης, θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τον τρόπο μετάβασης, 

αναχώρησης, όπως και για τη διατροφή και τη διαμονή τους, εντός ή εκτός του Αγίου Όρους. 

Τα δρομολόγια αναχώρησης των πλοίων από το λιμάνι της Ουρανούπολης είναι:  

• 06:30 π.μ. (Αγία Άννα, διάρκεια ταξιδιού 2 ώρες). 

• 08:00 π.μ. (Μικρά Αγία Άννα, ταχύπλοο, διάρκεια ταξιδιού 40 λεπτά). 

Επίσης υπάρχουν θαλάσσια ταξί. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των εκπροσώπων στο Άγιο Όρος, θα πρέπει να τηρούνται 

τα κάτωθι: 



Τεχνική Υπηρεσία                                                                                                                                                                                      Σελ. 2/ 2                                                                                                                          
 

 

1. Πριν από την επιβίβαση στα πλοία συγκοινωνίας ή σε οποιοδήποτε άλλο πλωτό μέσο 

είναι υποχρεωτική η διενέργεια τεστ ταχέως αποτελέσματος (Rapid Test), μία ώρα 

πριν από την αναχώρηση. Η είσοδος σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ή 

εμφάνισης συμπτωμάτων της νόσου Covid-19 θα απαγορεύεται. 

2. Η ενδυμασία και η όλη παρουσία τους να είναι σεμνή και ευπρεπής, όπως αρμόζει σε 

Ιερό χώρο. 

3. Τα κινητά τηλέφωνα να είναι κλειστά στην Εκκλησία και στον αυλόγυρο των Ιερών 

Μονών και λοιπών Ιερών Σκηνωμάτων. 

4. Να μην κυκλοφορούν χωρίς άδεια σε κτίρια και χώρους πέραν των επιτρεπόμενων. 

5. Η χρήση συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και αναπαραγωγής μουσικής 

απαγορεύεται. 

6. Το κάπνισμα απαγορεύεται. 

7. Να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή προκλήσεως πυρκαγιών. 

8. Απαγορεύεται η φωτογράφηση μοναχών και εσωτερικών χώρων χωρίς προηγούμενη 

άδεια. 

9. Τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.  

10. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της 

επίσκεψης, καθώς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ταξί και πλοία. 

 

Ο χειριστής της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους 

 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

Χρήστος – Γεώργιος Αρχοντής 
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