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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

«Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων, προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον 

εξοπλισμό του Σκευοφυλακίου, της Βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου της 

Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους» 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές  

Το σύνολο των ειδών θα εγκατασταθεί στον 2ο και 3ο ορόφο της ΒΑ Πτέρυγας της Ι. Μ. Αγίου Παύλου 
όπου θα γίνει η στέγαση του Σκευοφυλακίου της Μονής, ενώ στον 4° και 5° όροφο χωροθετούνται η 
βιβλιοθήκη, το εικονοφυλάκιο και το αρχείο. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού των εσωτερικών χώρων 
στη Β.Α πτέρυγα της Ι. Μονής Αγ. Παύλου, προκειμένου να στεγαστεί το Σκευοφυλάκιο, η βιβλιοθήκη, ο 
χώρος φύλαξης εικόνων και το αρχείο της Μονής.  

Ο διατιθέμενος χώρος για τη στέγαση του σκευοφυλακίου της Ι. Μονής αναπτύσσεται σε δύο στάθμες, 
στον 2° και 3° όροφο της προσθήκης της ΒΑ πτέρυγας, συνολικής επιφάνειας 260τμ, ενώ στον 4° και 5° 
όροφο χωροθετούνται η βιβλιοθήκη, το εικονοφυλάκιο και το αρχείο (βλ. τεύχος σχεδίων μελέτης). 

Η επιμέλεια της φύλαξης και ανάδειξης των κειμηλίων σε ό,τι αφορά την πρόταση της μουσειογραφικής 
υποδομής, σχετίζεται άμεσα με τη βασική επιλογή του τρόπου έκθεσης ομάδων αντικειμένων εντός ή 
εκτός προθηκών και την περαιτέρω επιλογή των εκθεσιακών προθηκών, τις ειδικές κατασκευές στήριξης, 
ανάρτησης και προβολής των αντικειμένων (εντός και εκτός των προθηκών), καθώς και την επιλογή του 

     



φωτισμού και της γραφιστικής - εικαστικής επεξεργασίας της αναγκαίας πληροφορίας που 
ενσωματώνεται στη μουσειολογική αφήγηση. 

Όσον αφορά τη Βιβλιοθήκη - Εικονοφυλάκιο - Αρχείο, ο εξοπλισμός τους στοχεύει στην κάλυψη των 
αναγκών για την αποτελεσματική τους λειτουργία, την ασφαλή φύλαξη και την εύκολη πρόσβαση στο 
σύνολο των διατιθέμενων εγγράφων, χειρογράφων, εντύπων και λοιπών αντικειμένων που δεν 
εκτίθενται στους χώρους του σκευοφυλακίου. Τα ανωτέρω απευθύνονται ως χρήση στα μέλη της 
αδελφότητας, αλλά και στο σύνολο των ειδικών ερευνητών. Η διάταξη του εξοπλισμού παρακολουθεί 
την εσωτερική διάρθρωση του νέου κτίσματος και αξιοποιεί το σύνολο του διατιθέμενου χώρου.  

Ο απαραίτητος ειδικός εξοπλισμός για τον χώρο του σκευοφυλακίου αφορά σε προθήκες διαφόρων 
διαστάσεων και τύπων, ανάλογα με τη θέση και το έκθεμα, συστήματα γραμμικού φωτισμού, spotlight 
κ.ά. Για τη βιβλιοθήκη, το εικονοφυλάκιο και το αρχείο περιλαμβάνει ξύλινες βιβλιοθήκες, τραπέζι και 
καρέκλες αναγνωστηρίου, συστήματα φωτισμού, συστήματα αποθήκευσης εικόνων κ.ά. 

 

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων  

Προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση με την αγορά από τις από 08/01/2020 έως 22/01/2020 κατά την 
οποία υποβλήθηκαν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών του διαγωνισμού, 
οι οποίες στα σημεία που κρίθηκε εύλογο από την αναθέτουσα αρχή, ενσωματώθηκαν στην παρούσα. 

 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  

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

 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα  

Επιλέχθηκε η διαίρεση της σύμβασης σε τμήματα λόγω της συνάφειας των περιλαμβανόμενων ειδών 
καθώς και των εργασιών τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης αυτών. Στην οικονομική τους 
προσφορά οι συμμετέχοντες καλούνται να κοστολογήσουν κάθε ένα από τα είδη χωριστά για λόγους 
καλύτερης εποπτείας των διαδικασιών παράδοσης και παραλαβής αυτών. 
 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Για το τμήμα 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων», σε δέκα (12) μήνες. 

Για το τμήμα 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και συστημάτων φωτισμού», σε δεκατρείς 
(14) μήνες. 

 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης 

Ιερά Μονή Αγίου Παύλου Αγίου Όρους. 

 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Στα παραδοτέα περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων, 
συστημάτων αποθήκευσης εικόνων, προθηκών, συστημάτων φωτισμού. Η παραλαβή των αγαθών θα 
είναι οριστική και θα γίνει αφού διαπιστωθεί η τήρηση ή μη των όρων της παρούσης προδιαγραφής. 
 



Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη της μεταφοράς, παράδοσης και εγκατάστασης 
όλων των προς προμήθεια αγαθών επιτόπου στο κτήριο του Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης. 
Περιλαμβάνεται επίσης η συναρμολόγηση και η παράδοση σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. Κατά τη 
μεταφορά ο/οι ανάδοχοι θα επιμεληθούν την επαρκή και ασφαλή συσκευασία των προϊόντων ώστε να 
παραδοθούν στη Μονή σε άριστη κατάσταση χωρίς εκδορές, τραυματισμούς ή άλλες ζημιές.   

 
 
 
 
 
 
Εκπαίδευση προσωπικού  
Μετά την πλήρη παράδοση των προθηκών απαιτείται από τον ανάδοχο η παροχή οδηγιών (χειρισμού 
και συντήρησης) και εκπαίδευσης στο υπάρχον προσωπικό της Μονής για τη σωστή και ασφαλή χρήση 
αυτών. 
Επίσης απαιτείται η παροχή οδηγιών και εκπαίδευση για τα συστήματα φωτισμού, κλιματισμού και 
αντικλεπτικής προστασίας. Μαζί με τις οδηγίες και την εκπαίδευση του προσωπικού θα παραδοθούν 
από τον ανάδοχο του κάθε τμήματος σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» (as built). 

 

Εγγυήσεις  

Προβλέπεται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6.5 της διακήρυξης. 
 
Παρατάσεις 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών και του κάθε σταδίου, μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται 
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις 
του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της διακήρυξης. 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 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16, καθώς και 
της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΠΚΜ. 

 

 

 

 



 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Χρηματοδότηση Βλ. άρθρο 1.2 της παρούσας 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  

• Στο ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων», συνολικού προϋπολογισμού: 

93.600,00 €. 

• Στο ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και συστημάτων φωτισμού», 

συνολικού προϋπολογισμού: 571.297,50 €. 

 

Αναλυτικά: 

Α/Α Είδος εργασιών Μον. Ποσότητα  Τιμή μον.   Δαπάνη  

Τμήμα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων 

1.1 Ξύλινα έπιπλα         

1.1.1 Τραπέζια αναγνωστηρίου  τεμ.  2,00 455,00 € 910,00 € 

1.1.2 Καθίσματα  αναγνωστηρίου   τεμ.  10,00 174,00 € 1.740,00 € 

1.1.3 Βιβλιοθήκες ψηλές κλειστού τύπου (υαλόθυρες) K/A 1,00 37.400,00 € 37.400,00 € 

1.1.4 Βιβλιοθήκες χαμηλές κλειστού τύπου(υαλόθυρες) K/A 1,00 13.340,00 € 13.340,00 € 

1.1.5 Bιβλιοθήκες αρχείου (ταμπλαδωτές θύρες) K/A 1,00 22.410,00 € 22.410,00 € 

1.1.6 
Ειδική κατασκευή υποδοχής  προπλάσματος 
Μοναστηριακού Συγκροτήματος   

τεμ.  1,00 2.500,00 € 2.500,00 € 

1.2 Συστήματα αποθήκευσης εικόνων         

1.2.1 Συρταριέρα οριζόντιας αποθήκευσης εικόνων τεμ.  3,00 
        1.100,00 

€  
          3.300,00 
€  

1.2.2 Συστήμα κάθετης φύλαξης εικόνων 20 θέσεων  τεμ.  1,00 
      12.000,00 

€  
        12.000,00 
€  

Σύνολο του Τμήματος 1 93.600,00 € 

Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και συστημάτων φωτισμού 

Ειδικές μεταλλικές κατασκευές  (Προθήκες συστήματα αποθήκευσης) 

2.1 Προθήκες ψηλές επίτοιχες τύπου Α1         

2.1.1 
Προθήκη Α1α (3,60Χ0,50Χ2,35) Υψηλή, επίτοιχη, 
ανοιγόμενη για την υποδοχή εγγράφων και 
χειρογράφων  

τεμ. 1,00 34.200,00 € 34.200,00 € 

2.1.2 
Προθήκη Α1β(0,87Χ0,30Χ2,35) Υψηλή, επίτοιχη, 
ανοιγόμενη για την υποδοχή εγγράφων και 
χειρογράφων    

τεμ. 1,00 6.000,00 € 6.000,00 € 

2.1.3 
Προθήκη Α1γ(2,20Χ0,50Χ2,35) Υψηλή, επίτοιχη, 
ανοιγόμενη για την υποδοχή εγγράφων και 
χειρογράφων 

τεμ. 2,00 21.000,00 € 42.000,00 € 



2.1.4 
Προθήκη Α1δ  (3,20Χ0,50Χ2,35) Υψηλή, επίτοιχη, 
ανοιγόμενη για την υποδοχή εγγράφων  και 
χειρογράφων    

τεμ. 1,00 30.400,00 € 30.400,00 € 

2.1.5 
Προθήκη Α1ε (2,15Χ0,65Χ2,35) Yψηλή ,επίτοιχη, 
ανοιγόμενη σε κόγχη για την υποδοχή ιερών 
αμφίων και υφασμάτων  

τεμ. 1,00 22.500,00 € 22.500,00 € 

2.1.6 
Προθήκη Α1ζ (2,15Χ0,55Χ2,35) Yψηλή ,επίτοιχη, 
ανοιγόμενη σε κόγχη για την υποδοχή ιερών 
αμφίων και υφασμάτων  

τεμ. 1,00 21.000,00 € 21.000,00 € 

2.1.7 
Προθήκη Α1η (0,90Χ0,55Χ2,35) Υψηλή επίτοιχη, 
ανοιγόμενη  για την  υποδοχή  ιερών σκευών 
αργυροχρυσοχοίας 

τεμ. 3,00 8.550,00 € 25.650,00 € 

2.2 Προθήκες ψηλές περίοπτες τύπου Α2         

2.2.1 
Προθήκη Α2α(0,86Χ0,86Χ1,90) Υψηλή, περίοπτη, 
ανοιγόμενη για την υποδοχή ξύλινου σταυρού με 
μικρογραφίες  

τεμ. 1,00 16.500,00 € 16.500,00 € 

2.2.2 
Προθήκη Α2β(0,50Χ0,50Χ1,90) Υψηλή, περίοπτη, 
ανοιγόμενη  για την υποδοχή εικόνας Αγίων Πέντε  
Μαρτύρων, Γεωργίου και Παυλου Ξηροποταμινού   

τεμ. 1,00 7.700,00 € 7.700,00 € 

2.2.3 
Προθήκη Α2γ(4,25Χ0,65Χ2,10) Yψηλή, περίοπτη, 
ανοιγόμενη για την υποδοχή ιερών αμφίων και 
υφασμάτων  

τεμ. 1,00 57.730,00 € 57.730,00 € 

2.2.4 
Προθήκη Α2δ(3,00Χ0,65Χ1,90) Υψηλή, περίοπτη, 
ανοιγόμενη για την υποδοχή σταυρών και ιερών 
σκευών  

τεμ. 1,00 40.800,00 € 40.800,00 € 

2.3 Προθήκες σε κόγχες εντοιχισμένες τύπου Β1         

2.3.1 
Προθήκη Β1α(0,60Χ0,50Χ0,90) Επίτοιχη σε 
κόγχη για την υποδοχή εικονογραφημένου 
τετραευάγγελου  

τεμ. 1,00 8.000,00 € 8.000,00 € 

2.3.2 
Προθήκη Β1β(0,45Χ0,40Χ0,90) Επίτοιχη σε 
κόγχη για την υποδοχή ειδών μικροτεχνίας  

τεμ. 1,00 6.000,00 € 6.000,00 € 

2.3.3 
Προθήκη Β1γ(0,70Χ0,50Χ1,15) για την υποδοχή 
ιερών σκευών   

τεμ. 1,00 9.400,00 € 9.400,00 € 

2.3.4 
Προθήκη Β1δ(0,84Χ0,33Χ0,65)για την υποδοχή 
ιερών σκευών   

τεμ. 1,00 11.000,00 € 11.000,00 € 

2.4 Προθήκες χαμηλές περίοπτες τύπου Β2         

2.4.1 
Προθήκη Β2α(2,00Χ1,35Χ1,15) Χαμηλή, 
επιτραπέζια, περίοπτη για την υποδοχή επιταφίου  

τεμ. 1,00 24.200,00 € 24.200,00 € 

2.4.2 
Προθήκη Β2β(1,10Χ1,10Χ1,15) Χαμηλή, 
επιτραπέζια, περίοπτη για την υποδοχή βλαττίου 
του 18ου αι.  

τεμ. 1,00 15.400,00 € 15.400,00 € 

2.4.3 
Προθήκη Β2γ(0,60Χ0,65Χ1,15) Χαμηλή, 
επιτραπέζια, περίοπτη για την υποδοχή θήκης 
Τιμίου Ξύλου  

τεμ. 1,00 7.700,00 € 7.700,00 € 

2.4.4 
Προθήκη Β2δ(1,50Χ0,60Χ1,15) Χαμηλή, 
επιτραπέζια, περίοπτη για την υποδοχή  χάλκινων 
και ξύλινων μητρών 

τεμ. 2,00 17.600,00 € 35.200,00 € 

2.5 Προθήκες ειδικού τύπου         

2.5.1  Προθήκη ημιεντοιχισμένη  Β3α (1,20Χ0,26Χ0,95) τεμ. 1,00 14.000,00 € 14.000,00 € 



2.5.2 
Προθήκη Β3β (0,60Χ0,50Χ1,55) Υψηλή, επίτοιχη, 
γωνιακή σε κόγχη  

τεμ. 1,00 12.000,00 € 12.000,00 € 

2.6 Συστήματα φωτισμού         

2.6.1 

Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια 
φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσιο,(9 
φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 
24m 

τεμ. 1,00 2.970,00 € 2.970,00 € 

2.6.2 

Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια 
φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσιο  39 
φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών ) 
17m 

τεμ. 2,00 6.150,00 € 12.300,00 € 

2.6.3 

Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια 
φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσιο 20 
φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 
50m 

τεμ. 3,00 5.295,00 € 15.885,00 € 

2.6.4 

Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια 
φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσιο 36 
φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 
126m 

τεμ. 1,00 10.275,00 € 10.275,00 € 

2.6.5 

Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια 
φωτισμού LED, dimmer,  τερματικό, ακροφύσιο 6 
φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 
12m 

τεμ. 2,00 2.137,00 € 4.274,00 € 

2.6.6 

Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια 
φωτισμού LED, dimmer,  τερματικό, ακροφύσιο (8 
φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 
12m 

τεμ. 2,00 3.160,00 € 6.320,00 € 

2.6.7 

Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια 
φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσιο 14 
φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών ) 
28m 

τεμ. 2,00 3.705,00 € 7.410,00 € 

2.6.8 

Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια 
φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσιο 18 
φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 
34m 

τεμ. 2,00 4.410,00 € 8.820,00 € 

2.6.9 

Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια 
φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσιο 27 
φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 
81m 

τεμ. 2,00 7.350,00 € 14.700,00 € 

2.6.10 

Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια 
φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσιο 26 
φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 
65m 

τεμ. 1,00 6.600,00 € 6.600,00 € 

2.6.11 

Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια 
φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσιο 6 
φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών, 
9m oπτικής ίνας) 

τεμ. 1,00 2.025,00 € 2.025,00 € 

2.6.12 

Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια 
φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσιο (12 
φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 
18,00m 

τεμ. 1,00 3.060,00 € 3.060,00 € 

2.6.13 
SPOTLIGHT LED,12W dimmable, μεσαίου 
μεγέθους wallwasher, αρχιτεκτονικα μέλη) 

τεμ. 1,00 3.560,00 € 3.560,00 € 



2.6.14 
SPOTLIGHT LED, μικρού  μεγέθους dimmable, 
χωνευτό (χάρτινες εικόνες) 

τεμ. 1,00 14.317,00 € 14.317,00 € 

2.6.15 
Γραμμικά LED 5W, 24V dimmable (λάβαρα) 2700-
3000Κ 

K/A 1,00 1.790,00 € 1.790,00 € 

2.6.16 
Γραμμικά LED 9,6W ανά m, dimmable, 24V, για 
κλίμακα  

K/A 1,00 1.000,00 € 1.000,00 € 

2.6.17 
Γραμμικά LED Wallwasher 5W/m, 24V, 2700-
3000K, dimmable, φωτογραφικές αναπαραγωγές  

K/A 1,00 672,00 € 672,00 € 

2.6.18 
Κρυφός φωτισμός οροφών εσοχών και 
παρεκκλησίου  Profile LED 9,6W ανά m ,24V, 
2700-3000K 

K/A 1,00 6.789,50 € 6.789,50 € 

2.6.19 Επιτραπέζια φωτιστικα αναγνωστηρίου  τεμ. 5,00 230,00 € 1.150,00 € 

Σύνολο του Τμήματος 2 571.297,50 € 

Γενικό Σύνολο 664.897,50 € 

 

Τιμές αναφοράς 

Πρόκειται για εξειδικευμένη κατασκευή και συνεπώς δεν υπάρχουν τιμές αναφοράς  

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
  
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% (για προμήθεια υλικών) επί του καθαρού ποσού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΡΟΣ Γ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, 
ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ  

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η ο εξοπλισμός των εσωτερικών χώρων στη νεοαναγερθείσα Β.Α 
πτέρυγα της Ι. Μονής Αγ. Παύλου, προκειμένου να στεγαστεί το Σκευοφυλάκιο της Μονής, η βιβλιοθήκη, 
ο χώρος φύλαξης εικόνων και το αρχείο της Μονής.  

Η υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας συνιστά στο σύνολό του ένα εγχείρημα σημαντικό από την 
άποψη της σημασίας που αποκτά για τη λειτουργία της Μονής, κρίσιμο και απαιτητικό ως είδος, τρόπος 
και ύφος μίας σύγχρονης επέμβασης, η οποία θα αναδείξει τον κειμηλιακό της πλούτο, ως ζωντανό 
καλλιτεχνικό και αγιοπνευματικό ίχνος, στη διάρκεια δέκα αιώνων. 

  

Α. ΤΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΕΙΟ  

Ο διατιθέμενος χώρος για τη στέγαση του Σκευοφυλακίου της Μονής αναπτύσσεται σε δύο στάθμες στον 
3ο και 4ο όροφο της προσθήκης της Β.Α. πτέρυγας, συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ.,  και πληροί το σύνολο 
των κτιριοδομικών κανονισμών για την ασφαλή λειτουργία και την ένταξη του νέου κτιρίου και των 
ειδικών χρήσεων στο ιστορικό περιβάλλον της Μονής. 

Η αναγνώριση των εγγενών δομικών και χωρικών χαρακτηριστικών του διατιθέμενου κτίσματος (έλλειψη 
ενιαίων επιφανειών, μεγάλος αριθμός ανοιγμάτων,  μη διαρθρωμένες μεταβάσεις από χώρο σε χώρο, 
χαμηλό ύψος των ψευδοροφών, παρουσία ελεύθερων στατικών στοιχείων σε μη αναμενόμενες θέσεις, 
αδιάφορος –ουδέτερος ως προς την εσωτερική του αίσθηση χώρος), οδηγεί στη διατύπωση μιας 
Μουσειογραφικής πρότασης με την έννοια της «μεταγραφής» της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής σε 
νέα δομή για τα «πολύτιμα» της Ι. Μονής Αγ. Παύλου. 

Η πρόταση επιχειρείται μέσα από την εγκατάσταση ενός νέου κελύφους εντός του υφισταμένου, που 
αναπτύσσεται σε συνεχή «εντατική» σχέση μαζί του, άλλοτε ταυτιζόμενο και άλλοτε 
απομακρυνόμενο, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη δική του υπαρκτική αυτοδυναμία.  

Το νέο αυτό εσωτερικό ίχνος αναζητά χωρικές ποιότητες με όρους γεωμετρίας, ρυθμού και αναλογίας, 
με πρόθεση να παραχθεί, με τη διαδικασία αναγωγών και όχι αναπαραστάσεων, το αναγκαίο αίσθημα 
ιερότητας και μυστικής αγωγής. Υπαγορεύει μια άλλη διαδοχή χώρων και μεταβάσεων, που 
παρακολουθεί τη μουσειολογική πρόταση και την αποδίδει ως μία ενιαία αφήγηση της ιστορίας και της 
ιδιοπροσωπίας της Ιεράς Μονής μέσα από τεκμήρια υψηλής καλλιτεχνίας και ιστορικής μαρτυρίας. 

Η επιμέλεια της φύλαξης και ανάδειξης των κειμηλίων σε ό,τι αφορά την πρόταση της Μουσειογραφικής 
υποδομής, σχετίζεται άμεσα με τη βασική επιλογή του τρόπου έκθεσης ομάδων αντικειμένων εντός ή 
εκτός προθηκών και την περαιτέρω επιλογή των εκθεσιακών προθηκών, τις ειδικές κατασκευές στήριξης 
ανάρτησης και προβολής των αντικειμένων (εντός και εκτός των προθηκών) καθώς και την επιλογή του 
φωτισμού και της γραφιστικής – εικαστικής επεξεργασίας της αναγκαίας πληροφορίας που 
ενσωματώνεται στη Μουσειολογική αφήγηση. 

Βασική επιλογή για τον τρόπο έκθεσης των κειμηλίων είναι η ανάδειξη και προβολή των εικόνων σε 
επιφάνειες εκτός προθηκών, εξασφαλίζοντας την αμεσότητα του αισθήματος ιερότητας στην πρόσληψή 
τους ως λατρευτικά αντικείμενα υψηλής καλλιτεχνίας. Το αρχιτεκτονικό ίχνος του νέου κελύφους έχει 
εξασφαλίσει τις αναγκαίες υποχωρήσεις ή προβολές προκειμένου να υπηρετηθεί μια τέτοια 
κατεύθυνση. 

Τα υπόλοιπα αντικείμενα τοποθετούνται εντός προθηκών με κριτήριο την ανάδειξη και προβολή τους, 
καθώς και την ασφαλή φύλαξη και τον φωτισμό. Η θέση, ο σχεδιασμός ως γεωμετρία και τρόπο 
κατασκευής των προθηκών, αποτελούν τμήμα της ίδιας ενιαίας χειρονομίας του νέου εσωτερικού 



κελύφους. Εξειδικεύονται σε σχέση με το είδος των κειμηλίων που φιλοξενούν και τη θέση τους στη 
Μουσειολογική αφήγηση.  

Πρόθεση είναι να απορροφηθούν ως μεμονωμένα στοιχεία ή ως ενιαίες χειρονομίες στο ανάπτυγμα του 
εσωτερικού περιγράμματος. Επιχειρείται στην περίπτωση των επίτοιχων προθηκών με τη χρήση ενιαίων 
διαφανών υαλοπινάκων από το δάπεδο έως την οροφή και με την παρεμβολή των ελάχιστων 
απαιτούμενων διακοπών διαμόρφωσης στην περιοχή της βάσης και της οροφής για την υποδοχή των 
λειτουργικών συστημάτων κλίματος και φωτισμού. Η επιλογή του μεταλλικού περιγράμματος της βάσης 
και της οροφής από ανοξείδωτες λάμες εξασφαλίζει την ελάχιστη οπτική συμμετοχή στην αντίληψη του 
εσωτερικού χώρου, ενώ η χρήση του μαρμάρου για τη διαμόρφωση της οριζόντιας επιφάνειας 
δημιουργεί μια αίσθηση παράτασης του δαπέδου και εντάσσει το σώμα τω προθηκών στο εσωτερικό 
κέλυφος ως φυσική του συνέχεια. 

Αντίστοιχος είναι ο σχεδιαστικός χειρισμός για τη διαμόρφωση των περίοπτων προθηκών. Συνιστούν 
κυρίως δομικά στοιχεία οργάνωσης του εσωτερικού χώρου,  ορίζοντας περάσματα και μεταβάσεις. 
Ταυτόχρονα αναδεικνύουν και υπογραμμίζουν τη μοναδικότητα και το σημαντικό του περιεχομένου, ενώ 
η διαφάνεια της βάσης μεταφέρει την έμφαση αποκλειστικά στο περιεχόμενο, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα, με δεδομένο το περιορισμένο από την άποψη των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του 
διατιθέμενου χώρου, οπτικές φυγές, διαμπερότητες, ευρύτερες συνομιλίες και συνέχειες.  

Στο πεδίο του γενικού φωτισμού και στο πεδίο της ανάδειξης του εκθεσιακού περιεχομένου, η 
Μουσειογραφική υποδομή εξασφαλίζει τον αναγκαίο εξοπλισμό φωτιστικών σωμάτων και συστημάτων 
με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα του φωτισμού, την απόδοση και τα λοιπά τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους. 

Παράλληλα επιθυμεί να τα εντάξει οργανικά στο σώμα των νέων οροφών από γυψοσανίδα, 
υποβαθμίζοντας την παρουσία τους ως μεμονωμένα αντικείμενα τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υπογράμμιση της γεωμετρίας των οροφών σε όλη την έκταση του 
Σκευοφυλακίου, μέσα από τη χρήση συστημάτων γραμμικού φωτισμού, αναδεικνύοντας τη διαμόρφωση 
των καμπύλων και ημικυλινδρικών επιφανειών και συνεισφέροντας στη δημιουργία της απαραίτητης 
αίσθησης για την υποδοχή της Μουσειολογικής αφήγησης.  

Συνοψίζοντας, βασική σχεδιαστική αρχή για το σύνολο της Μουσειογραφικής υποδομής αποτελεί η 
δημιουργία της αίσθησης ότι το αρχιτεκτονικό ίχνος του εσωτερικού κελύφους, στην τρισδιάστατη 
εκδοχή του και το σύνολο των προθηκών, των συστημάτων φωτισμού καθώς και των παρεμβαλλόμενων 
ανοιχτών επιφανειών για την υποδοχή των εικόνων, φωτογραφικών αντιγράφων και κειμένων,  
λειτουργεί ενιαία ως χώρος υποδοχής των αντικειμένων και δημιουργεί τη συνθήκη μιας απρόσκοπτης, 
ανεμπόδιστης αφήγησης που πραγματοποιείται με τους ίδιους όρους στο χώρο και στο χρόνο,  εντός και 
εκτός των προθηκών.  

 

H Μουσειολογική πρόταση  

Η Μουσειολογική πρόταση, αφορά μια διήγηση στο χώρο και στο χρόνο, της Υψηλής Καλλιτεχνίας των 
αρχαίων εικόνων και αντικειμένων, των ταπεινών απεικονίσεων σε χαρτί,  του Πνευματικού πλούτου, 
της ιστορικής μαρτυρίας της Ιεράς Μονής, αλλά και της ιδιαίτερης σχέσης της με την Παναγία, τον Αγ. 
Γεώργιο και τον Άγιο Παύλο τον Ξηροποταμινό. 

Παρακολουθεί την κτιριοδομική συγκρότηση του υφιστάμενου κτίσματος στις δύο στάθμες. Συντονίζεται 
με την εσωτερική διαρρύθμιση και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του νέο αρχιτεκτονικού ίχνους και 
ταυτόχρονα διατηρεί την ελευθερία της διατύπωσης μικρότερων αφηγήσεων στην περιοχή των εσοχών, 
των ενιαίων επιφανειών και του εσωτερικού των μεγάλων προθηκών. 

Στη συνολική διήγηση συμμετέχουν 400 περίπου αυθεντικά αντικείμενα από όλες τις κατηγορίες 
κειμηλίων. Οργανώνεται σε ενότητες, που ολοκληρώνουν επιμέρους σύνολα και δημιουργούν 



παράλληλα με τη χρονολογική εξέλιξη, την ανάπτυξη μιας πορείας από τα «έξω» προς τα «μέσα» από 
«κάτω» προς τα «άνω».  

Η α΄ ενότητα συνιστά την εισαγωγή στην ιστορία της ίδρυσης της Μονής, στους κτήτορες, στο 
αρχιτεκτονικό ίχνος της κτιριακής δομής, στο εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον.  

Πραγματοποιείται κυρίως υπό το βλέμμα του Αγίου Παύλου του Ξηροποταμινού, του Αγίου Γεωργίου, 
αλλά και του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Ταυτόχρονα γίνεται η αναφορά στις απαρχές του 
μοναχισμού στο Άγιο Όρος και στη συνάντηση του ασκητικού και του αναχωρητικού βίου με τον 
ασφαλέστερο κοινοβιακό, μέσα από τη φωτογραφική αναπαραγωγή της τοιχογραφίας του Πρωτάτου με 
τους Αγίους Παύλο τον Ξηροποταμινό, Πέτρο και Αθανάσιο τον Αθωνίτη.  

Σε άμεση σχέση αναπτύσσεται η β΄ ενότητα, αυτή της τεκμηρίωσης της ιστορικής παρουσίας, της 
καταγωγής, του μεγαλείου,  του πνευματικού πλούτου και του κοσμοπολιτισμού της Μονής με την 
παράθεση σημαντικών εγγράφων και την ταυτόχρονη αναφορά στους ευεργέτες και δωρητές, καθώς και 
τη σειρά χειρογράφων, περγαμηνών και χαρτών (Βυζαντινοί, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Ρώσοι, Οθωμανοί). Το 
περιεχόμενο σε συνδυασμό με την εγγύτητα και το πλήθος της παράθεσης στοχεύουν παράλληλα στη 
δημιουργία ενός αισθήματος πυκνότητας,  έντασης και ροής των γεγονότων,  που σχετίζονται με την 
αίγλη, την πολυκύμαντη, αλλά αδιάλειπτη παρουσία της Μονής στο χώρο του Αγίου Όρους και της 
επιρροής της στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.   

Οι δύο πρώτες ενότητες αποτελούν μία αυτόνομη αφήγηση που ολοκληρώνεται στον εαυτό της και 
λειτουργεί ως γενικότερη εισαγωγή στην ενότητα των κειμηλίων με λατρευτικό και λειτουργικό 
χαρακτήρα. 

Η επόμενη ενότητα αναπτύσσεται στον κυρίως χώρο του Σκευοφυλακίου της α΄ στάθμης.  Αναφέρεται 
κυρίως στη ζωγραφική και περιλαμβάνει τις αρχαιότερες εικόνες και κειμήλια από τον 12ο έως τον 16ο 
και 17ο αιώνα.  

Ο άξονας της προσπέλασης-αφήγησης ταυτίζεται με τον πυρήνα της αφήγησης. Εδώ τοποθετείται ο 
μοναδικός ξυλόγλυπτος σταυρός του 13ου αιώνα με τις μικρογραφίες από τις σκηνές του Δωδεκάορτου. 
Πλαισιώνεται από την αμφιπρόσωπη εικόνα της Παναγίας και τον Επιτάφιο. Αναπτύσσεται έτσι ένας 
πρώτος κύκλος συνομιλιών.  Ένας δεύτερος κύκλος εξελίσσεται στον χώρο και συμπεριλαμβάνει 
μικρότερες ενότητες –διηγήσεις,  οι οποίες διατηρούν τη χρονολογική και καλλιτεχνική τους αυτονομία, 
ενώ ταυτόχρονα μέσα από τη συνεχή τους αναφορά και συσχετισμό με την παρουσία των τριών 
περίοπτων θεμάτων συνθέτουν μία ενιαία αφήγηση.  

Οι επιμέρους αυτές διηγήσεις αναφέρονται στις σπουδαίες και αρχαιότερες απεικονίσεις της Παναγίας 
και του Αγίου Γεωργίου,  στα ανεκτίμητα κειμήλια του 13ου αιώνα, το μικρό ξύλινο δίπτυχο με τις 
μικρογραφίες και το γυάλινο προσκυνητάρι, που πλαισιώνουν το κυρίαρχο έκθεμα του ξύλινου Σταυρού, 
στην εκπροσώπηση του παρεκκλησίου του Αγ. Γεωργίου με τις εικόνες,  το Δωδεκάορτο και το βημόθυρο 
του τέμπλου του,  στις δεσποτικές εικόνες του παλαιού τέμπλου του 16ου αιώνα, στη συγκινητική 
παρουσία του επιτάφιου θρήνου, στην παρειά του Επιταφίου, αλλά και στη στοίχιση των εικόνων του 
17ου αι. της Μακεδονικής Σχολής και αυτών της σλαβικής επιρροής,  πίσω από το γεγονός του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπως αυτό απεικονίζεται και προβάλλεται συστηματικά μέσα από την 
ρυθμικά επαναλαμβανόμενη παρουσία διακεκριμένων βημόθυρων σε κάθε παρειά του χώρου. 

Η κλίμακα ανόδου, δομικό στοιχείο της μουσειογραφικής υποδομής, παραλαμβάνει γύρω απ΄ αυτήν,  
στο επίπεδο της κάτοψης, τμήμα της Μουσειολογικής αφήγησης που αφορά εικόνες του 17ου αι. 
Ταυτόχρονα συνιστά τη μετάβαση χωρικά στο επίπεδο της 2ης στάθμης του Σκευοφυλακίου και τη 
συνέχιση της αφήγησης με το πέρασμα στις ενότητες των αντικειμένων του 18ου και 19ου αι.  

Εξειδικεύεται στην ομάδα των ιερών αμφίων και υφασμάτων, σε αυτή των ειδών αργυροχρυσοχοΐας, 
μικροτεχνίας και των εικόνων. Καταλυτικά και πολλαπλασιαστικά για την πρόκληση συσχετισμών, 
συνδέσεων και αναγωγών λειτουργεί το βλαττίο (ύφασμα με απεικόνιση επιταφίου) του 18ου αιώνα, σε 
συνδυασμό με χαρακτηριστική σταυροθήκη, που τοποθετείται κεντρικά. Η διαμπερότητα των υψηλών 



περίοπτων προθηκών πλουτίζει αντιληπτικά την εσωτερική αίσθηση, παρατείνει τα εσωτερικά όρια των 
χώρων και ενισχύει ευρύτερες συνομιλίες και συσχετισμούς με κυρίαρχη την παρουσία των σταυρών 
ευλογίας και Αγιασμού. Η αντιπροσωπευτικότητα και η καλλιτεχνική και ιστορική αξία ως κριτήρια των 
επιλογών από το διατιθέμενο αριθμό των κειμηλίων, κυρίως σε ό,τι αφορά την πλούσια συλλογή των 
ειδών μικροτεχνίας και αργυροχρυσοχοΐας, συνοδεύονται παράλληλα και από την δυνατότητα να 
συσχετιστούν με σημαντικές μορφές και επώνυμες παρουσίες και δωρητές της Ιεράς Μονής. 

Η παρουσία στο επίπεδο της Μουσειογραφικής υποδομής της τυπολογίας ενός παρεκκλησίου με 
εξωνάρθηκα, κυρίως χώρο και πλευρικό κλίτος υποδεικνύει τη συνέχεια και τη διάρθρωση της 
αφήγησης.   

Η περιοχή του εξωνάρθηκα παραλαμβάνει εικόνες του 18ου και 19ου αι. που σχετίζονται με την Παναγία, 
τον Αγ. Γεώργιο και τους Αγ. Πάντες. Το πλευρικό κλίτος φιλοξενεί την πλούσια συλλογή χάρτινων 
εικόνων της Μονής, με την παραγωγή τυπωμάτων από τις αντίστοιχες χάλκινες μήτρες. Συσχετίζονται 
άμεσα με τη ζωγραφική του 19ου αιώνα,  για να σχολιαστεί η συγγένεια της γραφής και το ομόλογο τω 
απεικονίσεων. Η παρουσία των ζωγραφικών απεικονίσεων, αλλά και των αντιπροσωπευτικών κειμένων 
του Πατρός Σοφρωνίου συμπληρώνει τη Μουσειολογική αφήγηση και ταυτόχρονα ανοίγεται στη 
βεβαιότητα μιας παράδοσης που παραμένει ζωντανή, και διαθέτει το ίδιο φιλοκαλλικό βλέμμα, την ίδια 
αγιοπνευματική πνοή. 

Στον κυρίως χώρο του παρεκκλησίου πραγματοποιείται μια συνολική ανασύνθεση των επιμέρους 
ενοτήτων, από διαφορετικά είδη, χρονική αναφορά και λειτουργική χρήση. Κυριαρχεί το ξύλινο τέμπλο 
από το παρεκκλήσιο του Αγ. Χαραλάμπους, το οποίο ανασυντίθεται με το σύνολο των ξύλινων μερών και 
τις αυθεντικές του εικόνες. Πλαισιώνεται από σειρά τρισδιάστατων αντικειμένων ,(δισκέλι , αναλόγιο) 
και λειτουργικών σκευών(αρτοκλασία, Ιερό Δισκάριο, ασημένια Εκκλησία με απεικονίσεις του Αγ. 
Παύλου του Ξηροποταμινού και του Αγ. Γεωργίου). 

Στο χώρο του παρεκκλησίου ολοκληρώνεται και ξεκινά εκ νέου η Μουσειολογική αφήγηση. Έχει το 
βλέμμα στραμμένο σε όλες αυτές τις συναρπαστικές και πολυδιάστατες ιστορίες που διατυπώνονται με 
συγκινητικό τρόπο, αιώνες τώρα, σε αυθεντικά λατρευτικούς, ιστορικούς χώρους.  Βρίσκεται μπροστά 
στο Ιερό Βήμα του μικρού παρεκκλησίου του Αγ. Χαραλάμπους και στην ευλογία του Τιμίου Ξύλου της 
περίτεχνης Σταυροθήκης.  

 

Β. Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΟ – ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ  

Ο χώρος της βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου, χωροθετούνται στην 3η και 4η στάθμη 
του νέου κτιρίου. 

Ο εξοπλισμός τους στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών για την αποτελεσματική τους λειτουργία, την 
ασφαλή φύλαξη και την εύκολη πρόσβαση στο σύνολο των διατιθέμενων εγγράφων, χειρογράφων, 
εντύπων και λοιπών αντικειμένων που δεν εκτίθενται στους χώρους του Σκευοφυλακίου. 

Απευθύνονται ως χρήση στα μέλη της αδελφότητας, αλλά και στο σύνολο των Μελετητών και ειδικών 
που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με την ιστορική και αρχαιολογική τεκμηρίωση 
της Μονής καθώς και για το σύνολο του πνευματικού της πλούτου και καλλιτεχνίας.  

Η διάταξη του εξοπλισμού παρακολουθεί την εσωτερική διάρθρωση του νέου κτίσματος και αξιοποιεί το 
σύνολο του διατιθέμενου χώρου.  Οι προτεινόμενες λύσεις και επιλογές υιοθετούνται με κριτήριο την 
αποτελεσματικότητα στη χρήση, τη διάρκεια στο χρόνο, την τυποποίηση και ευελιξία (με την οργάνωση 
επαναλαμβανόμενων μονάδων),  αλλά και την επιλογή υλικών (μασίφ διατομές από ξυλεία δρυός 
Αμερικής) με αντίστοιχη μορφολογική επεξεργασία, τέτοια που να αρμόζει στο περιεχόμενο που 
φιλοξενεί και στο ευρύτερο ιστορικό περιβάλλον εντός του οποίου εντάσσεται.   

 
 



 

ΜΕΡΟΣ Δ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, 
ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

Η εσωτερική οργάνωση και ο εξοπλισμός των χώρων του Σκευοφυλακίου, της Βιβλιοθήκης, του 
Εικονοφυλακίου και του Αρχείου υλοποιούνται στη νεοαναγερθείσα Β.Α. Πτέρυγα της Ι. Μονής Αγίου 
Παύλου.  

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ εξειδικεύεται κατά ενότητα και περιλαμβάνει: 

Α. Σκευοφυλάκιο έκθεσης κειμηλίων 

• Ψηλές επίτοιχες προθήκες μίας όψης (σε εσοχή)  

• Περίοπτες προθήκες ψηλές  

• Περίοπτες προθήκες χαμηλές  

• Προθήκες σε κόγχη  

• Προθήκες ειδικού τύπου  

• Συστήματα φωτισμού με οπτικές ίνες 

• Συστήματα γραμμικού φωτισμού με ταινίες LED 

• Συστήματα spotlight με LED ράγας ή οροφής  

• Συστήματα αντικλεπτικής προστασίας  
 

Ο εξοπλισμός ολοκληρώνεται με ειδικές κατασκευές εντός και εκτός των προθηκών για την ανάρτηση – 
στήριξη και ανάδειξη των κειμηλίων. 

Περιλαμβάνει: 

• Στηρίγματα κειμηλίων (βιβλίων, υφασμάτων, ιερών σκευών, ιερών αμφίων) από πλέξι γκλας  

• Βάση μακέτας από MDF και κώδωνα επικάλυψης από πλέξι γκλας  
 

Β. Βιβλιοθήκη-Εικονοφυλάκιο – Αρχείο 

• Ξύλινες βιβλιοθήκες 

• Τραπέζι και καρέκλες αναγνωστηρίου 

• Συστήματα γενικού φωτισμού ράγας 

• Συστήματα κάθετης αποθήκευσης εικόνων 

• Συρταριέρα οριζόντιας αποθήκευσης 

• Βιβλιοθήκες αρχείου 
 
 

Τμήμα 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων» 

1.1 Ξύλινα έπιπλα 
 

1.1.1 Τραπέζια αναγνωστηρίου 
Τραπέζι αναγνωστηρίου διαστάσεων 0,80Χ1,40 , από ξυλεία δρυός Αμερικής. Τα πόδια του τραπεζιού 
αποτελούνται από πλαίσια πλανιαρισμένης και τριμμένης ξυλείας δρυός, διατομής 8x4 εκ. Η οριζόντια 
ενιαία επιφάνεια, πάχους 4 εκ. κατασκευάζεται από ΜDF με τοποθέτηση μασίφ διατομών στα σόκορα 
και επένδυση καπλαμά δρυός Αμερικής.  Η οριζόντια επιφάνεια συνδέεται με τα πόδια του τραπεζιού με 
εγκάρσιες τραβέρσες όμοιας διατομής 8Χ4 εκ., αφήνοντας σκοτία 1 εκ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα 
τα υλικά και μικροϋλικά κατασκευής καθώς και η επάλειψη με ειδικό λούστρο. 



 
1.1.2  Καθίσματα  αναγνωστηρίου 
Καρέκλες διαστάσεων 42 x 39 εκ. και ύψους 83 εκ. με πλάτη καμπύλης μορφής από μασίφ ξυλεία δρυός.  
Τα πόδια της καρέκλας ύψους 36 εκ.,  απομειώνονται από την επιφάνεια έδρασης ως την βάση, από 5Χ5 
εκ. περίπου σε 2Χ2 εκ. στη θέση επαφής με το δάπεδο. Η πλάτη διαμορφώνεται από διπλές κατακόρυφες 
διατομές ξυλείας δρυός διατομής περίπου 5Χ5 εκ και ύψους 38 εκ., που συνδέονται μεταξύ τους με 
ελαφρά καμπυλομένο σταθερό τμήμα ύψους 17 εκ. και οριζόντιο σύνδεσμο πάχους 2 εκ., ανάλογης 
καμπυλότητας. Η πλάτη ολοκληρώνεται με στέψη τραπεζοειδούς σχήματος ακολουθώντας την καμπύλη 
της υπόλοιπης πλάτης,  σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η επάλειψη με 
το απαραίτητο λούστρο.   

 
1.1.3 Βιβλιοθήκες ψηλές κλειστού τύπου (υαλόθυρες) 
Οι ψηλές βιβλιοθήκες κλειστού τύπου με υαλόθυρες έχουν διαστάσεις 1,05Χ0,35Χ2,05 από ξυλεία δρυός 
Αμερικής. Οι ορθοστάτες, τα ράφια, η βάση και η στέψη της βιβλιοθήκης κατασκευάζονται από 
ολόσωμες επιφάνειες ξυλείας δρυός, πάχους 3 cm. Οι ορθοστάτες φέρουν πρόσθετη διατομή ξύλινου 
βαθμιδοφόρου, που επιτρέπει στα ράφια να είναι κινητά.  

Βάση και στέψη της βιβλιοθήκης έχουν ύψος 10 εκ.. Η πλάτη είναι σταθερή από κόντρα πλακάζ θαλάσσης 
πάχους 9 mm με επένδυση καπλαμά δρυός Αμερικής, το οποίο προσαρμόζεται στους ορθοστάτες μέσω 
ειδικής εντορμίας.  

Η πρόσοψη διαμορφώνεται με διπλές ανοιγόμενες υαλόθυρες κατασκευασμένες από διατομές μασίφ 
ξυλείας δρυός, με ενδιάμεσες διαιρέσεις,  που παρακολουθούν την τυπολογία της επαναλαμβανόμενης 
μονάδας (με διάσταση όψης 1,05) και περιμετρικό πηχάκι, που τοποθετείται ως αρμοκάλυπτρο για τους 
υαλοπίνακες, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης.  Για τη διαμόρφωση  
του ύψους των ραφιών  θα κατασκευαστεί  ειδικός ξύλινος βαθμιδοφόρος .To πλαίσιο της βιβλιοθήκης 
δηλ., ορθοστάτες, ράφια,  βάση και στέψη κατασκευάζονται από mdf 30 mm με επένδυση καπλαμά 
δρυός. Ο καπλαμάς πρεσσάρεται αφού πρώτα τα σόκορα επενδυθούν με μασίφ διατομές δρυός. Θα 
χρησιμοποιηθούν ειδικοί  κρυφοί μεντεσέδες οι οποίοι  δε θα επηρεάζουν  τον ωφέλιμο χώρο της 
βιβλιοθήκης.  Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και καθώς και 
επάλειψη με τα απαραίτητα λούστρα.  

Οι βιβλιοθήκες τοποθετούνται στο χώρο, αμφιπρόσωπα, ανά δύο, ή σε επαφή με τους εξωτερικούς 
τοίχους.  

 
1.1.4  Βιβλιοθήκες χαμηλές κλειστού τύπου (υαλόθυρες) 
Οι χαμηλές βιβλιοθήκες κλειστού τύπου με υαλόθυρες, από ξυλεία δρυός Αμερικής, τοποθετούνται κάτω 
από τα παράθυρα των εξωτερικών τοίχων,  έχουν βάθος 0,35μ. και ύψος 1,00 ή 1,30μ.  Οι ορθοστάτες, 
τα ράφια, η βάση και η στέψη των βιβλιοθηκών αποτελούνται από ολόσωμες επιφάνειες ξυλείας δρυός 
Αμερικής πάχους 3 cm. Οι ορθοστάτες φέρουν πρόσθετη διατομή ξύλινου βαθμιδοφόρου, που επιτρέπει 
στα ράφια να είναι κινητά. 

Βάση και στέψη της βιβλιοθήκης έχουν ύψος 10 εκ. Η πλάτη είναι σταθερή από κόντρα πλακάζ θαλάσσης 
πάχους 9 mm με επένδυση καπλαμά δρυός Αμερικής, το οποίο προσαρμόζεται στους ορθοστάτες μέσω 
ειδικής εντορμίας. 

Η πρόσοψη διαμορφώνεται με διπλές ανοιγόμενες υαλόθυρες, κατασκευασμένες από διατομές μασίφ 
ξυλέιας δρυός Αμερικής,  με ενδιάμεσες διαιρέσεις,  που παρακολουθούν την τυπολογία της 
επαναλαμβανόμενης,  κατά περίπτωση, μονάδας, και περιμετρικό πηχάκι, που τοποθετείται ως 
αρμοκάλυπτρο για τους υαλοπίνακες, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης.  
To πλαίσιο της βιβλιοθήκης δηλ., ορθοστάτες, ράφια, βάση και στέψη κατασκευάζονται από mdf 30 mm 
με επένδυση καπλαμά δρυός. Ο καπλαμάς πρεσσάρεται αφού πρώτα τα σόκορα επενδυθούν με μασίφ 
διατομές δρυός. Θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί  κρυφοί μεντεσέδες οι οποίοι  δε θα επηρεάζουν  τον 



ωφέλιμο χώρο της βιβλιοθήκης.  Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά κατασκευής 
και καθώς και επάλειψη με τα απαραίτητα λούστρα.  

 
1.1.5 Bιβλιοθήκες αρχείου (ταμπλαδωτές θύρες) 
Κατασκευάζονται από ξυλεία δρυός Αμερικής και έχουν διαστάσεις 1,08Χ0,35Χ2,05. Ορθοστάτες, ράφια, 
βάση και στέψη των βιβλιοθηκών κατασκευάζονται από επιφάνειες κόντρα πλακάζ θαλάσσης πάχους 3 
cm με τοποθέτηση μασίφ διατομών περιμετρικά στα σόκορα και επένδυση καπλαμά δρυός Αμερικής. 

Η βάση είναι σταθερή, ομοίως και το τελείωμα και υλοποιείται από ολόσωμες επιφάνειες πλάτους 10 
cm. Η πλάτη είναι σταθερή από κόντρα πλακάζ θαλάσσης πάχους 18 mm το οποίο προσαρμόζεται στους 
κάθετους ορθοστάτες μέσω εντορμίας καθ’ όλο το ύψος.  

Η πρόσοψη διαμορφώνεται με ξύλινες ταμπλαδωτές θύρες όμοιας ξυλείας με περιμετρικό μασίφ 
κορδόνι και διαιρέσεις σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις υποδείξεις, που παρακολουθούν την 
τυπολογία της επαναλαμβανόμενης μονάδας (με διάσταση όψης 1,04 εκ.) και αποτελείται από δύο 
ανεξάρτητα ανοιγόμενα φύλλα.  

Για τη διαμόρφωση  του ύψους των ραφιών  θα κατασκευαστεί  ειδικός ξύλινος βαθμιδοφόρος. Θα 
χρησιμοποιηθούν ειδικοί κρυφοί μεντεσέδες οι οποίοι  δε θα επηρεάζουν  τον ωφέλιμο χώρο της 
βιβλιοθήκης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και καθώς και 
επάλειψη με τα απαραίτητα λούστρα. 

Τοποθετούνται σε επαφή με το εξωτερικό όριο των χώρων ή στοιχίζονται ανά δύο ελεύθερα στο χώρο.  

 
1.1.6  Ειδική κατασκευή υποδοχής προπλάσματος Μοναστηριακού Συγκροτήματος 

Αφορά την κατασκευή βάσης προπλάσματος, από κόντρα πλακάζ  θαλάσσης με επένδυση καπλαμά 
δρυός Αμερικής, πάχους 24mm και διαστάσεων 1,25Χ1,10μ. και ύψους 0,80 μ., που φέρει βαφή τριών 
στρώσεων, τύπου NEXTEL. Περιμετρικά της επιφάνειας υποδοχής του προπλάσματος διαμορφώνεται 
σκοτία βάθους 10 Χ10mm, όπου τοποθετείται ο διαφανής κώδωνας από πλέξι γκλας. Στην εργασία 
περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή βάσης και κώδωνα ,καθώς και η μεταφορά και τοποθέτηση στην 
τελική θέση, σύμφωνα με τη Μελέτη. 

 
 
 
 

Τεχνικές προδιαγραφές ξύλινων επίπλων 
• Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι δρυς Αμερικής, θα είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς 

ρόζους, κατά το δυνατόν ισόβεννη, σωστά αποξηραμένη, με μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 
10%. 

• Όλες οι βαφές των ξύλινων επιφανειών να μην είναι τοξικές και επιβλαβείς. Θα πρέπει να είναι 
άοσμες, να μην κιτρινίζουν, να επιδεικνύουν µεγάλη ανθεκτικότητα σε υγρασία και τριβή. Δεν 
πρέπει να περιέχουν µόλυβδο και υδράργυρο ή άλλα βαρέα μέταλλα, όσον αφορά την 
τοξικότητα τους και να είναι ελεγμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 53160. Θα πρέπει να 
φέρουν πιστοποίηση CE. 

• Τα καθίσματα θα είναι ανατομικά, κατάλληλα για καθημερινή εργασία 8 ωρών 

• Οι μεντεσέδες θα είναι πιστοποιημένοι, βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτοι και 
ρυθμιζόμενοι. Θα φέρουν πιστοποίηση CE. 

• Όλες οι κλειδαριές  θα πρέπει να είναι ασφαλείας, πιστοποιημένες για την αντοχή και την χρήση 
τους. Θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE. 



• Για όλα τα προς προμήθεια είδη θα υποβληθεί τεχνικό φυλλάδιο ή εάν δεν υπάρχει, ενημερωτικό 
έντυπο για το εργοστάσιο κατασκευής του. 

 

1.2 Συστήματα αποθήκευσης εικόνων 
 

1.2.1 Συρταριέρα οριζόντιας αποθήκευσης  εικόνων 
Σταθερή μεταλλική συρταριέρα αποθήκευσης εικόνων από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα με 
εποξειδική βαφή πούδρας, διαστάσεων 1,32Χ0,80Χ1,30, 11 συρταριών.  Τα συρτάρια έχουν μικρό βάρος 
και η κίνησή τους πραγματοποιείται με τηλεσκοπικούς οδηγούς βαρέως τύπου και ρουλεμάν, 
εξασφαλίζοντας άνετη, σταθερή και ομαλή κίνηση, αθόρυβη λειτουργία με σύστημα stop, καθώς επίσης 
και ειδικό έλασμα που να αποτρέπει το λύγισμα από το βάρος. Θα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης 
διαχωριστικών στα συρτάρια. 

 

1.2.2 Συστήμα κάθετης φύλαξης εικόνων 20 θέσεων 
Σύστημα κάθετης φύλαξης εικόνων από συρόμενα μεταλλικά πάνελ διαστάσεων 2,50(μήκος ) Χ 2,20 
(ύψος). Το κάθε πάνελ αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο διατομής 40Χ60 mm και πάχους 3 mm, στο 
οποίο αγκυρώνεται μεταλλικό γαλβανιζέ πλέγμα βαρέος τύπου με κάνναβο 5Χ10 ή 10Χ10 εκ. και 
πρόσοψη από στραντζαριστή λαμαρίνα. Το πλαίσιο που φέρει το μεταλλικό πλέγμα συγκολλάται στον 
μεταλλικό σκελετό της πρόσοψης.  Το πλαίσιο φέρει ειδική χειρολαβή που επιτρέπει την ώθηση-κύλιση 
προς την επιθυμητή πλευρά (όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο κάτοψης).  Στο ανώτερο τμήμα του φέρει 
τροχούς κύλισης, που κινούνται σε κατάλληλους οδηγούς.  Οι οδηγοί αναρτώνται από αυτοφερόμενο 
σύστημα μεταλλικών δοκών. Στο κατώτερο τμήμα φέρει τροχούς που επιτρέπουν την κύλιση, χωρίς να 
απαιτούνται σταθερές σιδηροτροχιές, πακτωμένες στο δάπεδο. Η κατασκευή αποτελείται από συστοιχία 
20 συνολικά πλαισίων, πρόσοψης 25 εκ. και αναπτύσσεται σε επιφάνεια 4,70 Χ2,80 m. Oι μηχανισμοί 
κύλισης θα είναι βαρέος τύπου και θα επιτρέπουν την εύκολη και ομαλή κύλιση. Στην πίσω πλευρά των 
κυλιόμενων πάνελ προβλέπονται τερματικές απολήξεις (στοπ) με ελαστική επένδυση για την 
απορρόφηση των κραδασμών. Τα συρόμενα πάνελ θα διαθέτουν σύστημα κλειδώματος ατομικό ή ανά 
ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος. Μεταλλικό πλαίσιο και πρόσοψη φέρουν βαφή 
εποξειδικής πούδρας σε απόχρωση ανοιχτό γκρί (RAL 7035). 
 

 

 

 

Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και φωτισμού 

 

Προθήκες 
Πρόκειται για ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλο για τη φύλαξη και ανάδειξη έργων τέχνης από 
οποιαδήποτε κατηγορία και υλικό. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προθηκών ανταποκρίνονται πλήρως: 

α) στις προδιαγραφές έκθεσης αντικειμένων και έργων τέχνης –όπως αυτές προσδιορίζονται από το 
τμήμα συντήρησης του ΥΠ.ΠΟ.Α. και αφορούν συνθήκες φωτισμού, υγρασίας, θερμοκρασίας και 
τα υλικά διαμόρφωσης των προθηκών. 

β) στη δυνατότητα χρήσης από μη εξειδικευμένο προσωπικό (ευκολία στη χρήση και πρόσβαση στην 
προθήκη. Μηχανισμοί ανοιγόμενων θυρών, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής χρήση 



τους, ακόμη και από ένα μόνο άτομο, ασφάλεια, διαφάνεια, σωστή χρωματική απόδοση 
αντιανακλαστικών υαλοπινάκων) 

γ) στην ασφάλεια εκθεμάτων  

δ) στην επάρκεια του αριθμού των φωτεινών σημείων από οπτικές ίνες, και στον ασφαλής και ικανός 
αριθμητικά προσδιορισμός τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η κάλυψη ολόκληρης της 
εκθετικής επιφάνειας των προθηκών, λόγω του μεγάλου αριθμού των αντικειμένων. 

ε) στη θέση των φωτεινών σημείων πάνω είτε κάτω ή μόνον επάνω, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται 
η θέαση των αντικειμένων κυρίως στις επιφάνειες των διαιρετών στοιχείων. 

στ)στην αποτελεσματικότητα των φίλτρων του συστήματος φωτισμού, για τον περιορισμό της 
υπεριώδους ακτινοβολίας, καθώς και της υπέρυθρης, στα επιτρεπτά επίπεδα. 

ζ) στην αποτελεσματικότητα κλιματισμού και ασφαλείς ενδείξεις  

η) στην επιμελημένη κατασκευή και συναρμογή των γυάλινων επιφανειών μεταξύ τους καθώς και με 
το μεταλλικό σκελετό. 

Σε όλες τις προθήκες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, θα κατασκευασθούν ειδικές 
κατασκευές ανάδειξης και προστασίας αντικειμένων από πλέξι γκλας. Πρόκειται για ειδικές κατασκευές 
στερέωσης εκθεμάτων όπως βιβλίων, αντικειμένων μικροτεχνίας ιερών αμφίων (φαιλονίων σάκων 
λοιπών υφασμάτων και κάθε είδους στηριγμάτων που απαιτούνται για την ανάδειξη των επί μέρους 
εκθεμάτων, από πλέξι γκλας 8-10mm, απλών ή σύνθετων, διαμορφωμένων με επιμελημένα τελειώματα. 
Οι ανωτέρω κατασκευές  συμπεριλαμβάνονται  στην προμήθεια των  προθηκών και για την εν  λόγω 
εργασία απαιτείται επί τόπου μέτρηση των εκθεμάτων ένα προς ένα (βιβλίων, αντικειμένων 
μικροτεχνίας, ιερών αμφίων κ.λ.π.) μετά την τοποθέτηση των προθηκών. 
 

Οι προθήκες ομαδοποιούνται σε ενότητες ανάλογα με τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, τις θέσεις 
στις οποίες τοποθετούνται και το σύστημα με το οποίο γίνεται η επίσκεψη των εκθετικών επιφανειών. 
Αναλυτικά: 

 
2.1 Προθήκες ψηλές επίτοιχες τύπου Α1 
 
Αφορούν 10 τεμάχια με τα έξης γεωμετρικά χαρακτηριστικά :  

• Α1α. 3,60Χ0,50Χ2,35 (α΄ στάθμη) 

• Α1β. 0,87Χ0,30Χ2,35 (α΄ στάθμη) 

• Α1γ. 2,20Χ0,50Χ2,35 (α΄ στάθμη) 2 τεμ. 

• Α1δ. 3,20Χ0,50Χ2,35 (α΄ στάθμη) 

• Α1ε. 2,15Χ0,65Χ2,35 (β΄ στάθμη) 

• Α1ζ. 2,15Χ0,55Χ2,35 (β΄ στάθμη) 

• Α1η. 0,90Χ0,55Χ2,35 (β΄ στάθμη) 3 τεμ. 

 

Οι ψηλές επίτοιχες προθήκες τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένες εσοχές από γυψοσανίδα. Η βάση 
τους κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό και επενδύεται με επιφάνεια μαρμάρου, τύπου MOCA 
WOOD. Η πρόσοψή της βάσης φέρει επικάλυψη ανοξείδωτης μεταλλικής λάμας, σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης.  



Κυρίως σώμα με παρειές των προθηκών κατασκευάζονται από ΖFMDF 12-18 mm χαμηλού ποσοστού 
φορμαλδεΰδης (προδιαγραφή Ε1), όπου και προσαρμόζονται οι εκτυπώσεις του εποπτικού υλικού.  

Η πρόσοψη αποτελείται από ανοιγόμενες υαλόθυρες αντιανακλαστικών, αντιθαμβωτικών, 
πολυστρωματικών κρυστάλλων πάχους 11-16mm, που φέρουν ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές 
ασφαλείας, με μεταλλικό πίρο ασφάλισης. Οι κλειδαριές λειτουργούν με τροφοδοτικό 12V 
(μετασχηματιστής ρεύματος 220V/12V).    

 Οι μηχανισμοί ανάρτησης των θυρών προσαρμόζονται στο μεταλλικό σκελετό της βάσης και της στέψης 
στο ανώτερο τμήμα της προθήκης. 

Οι μηχανισμοί περιστροφής των θυρών θα είναι αφανείς, βαρέως τύπου. 

Οι προθήκες θα διαθέτουν ειδική έξοδο σύνδεσης με το σύστημα ασφάλισης και αντικλεπτικής 
προστασίας.  

Στην ανώτερη επιφάνεια των προθηκών προβλέπεται ανεξάρτητος χώρος εγκατάστασης συστήματος 
τεχνητού φωτισμού, οπτικών ινών.  

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οπτικών ινών: 

οπτική απώλεια 550nm<200db/kmκ,  

δυνατότητα αναμετάδοσης 550nm σε μήκος 1m>60% και στα 500nm σε μήκος 15m>30%. 

Αντοχή ινών περιβλήματος που καλύπτει φάσμα θερμοκρασίας -15 έως +100 βαθμών Κελσίου 

 

Οι προθήκες θα είναι στεγανές κατά DIN 53548, θα διαθέτουν υγρόμετρο και σύστημα παθητικής 
αφύγρανσης με Art Sorb, με τιμή σχετικής υγρασίας που θα ικανοποιεί τις απαιτούμενες συνθήκες 
ασφαλούς διατήρησης του εκθεσιακού περιεχομένου.  

Τιμή ανά τεμάχιο κατά αποκοπή, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς,  της  εργασίας τοποθετήσεως 
και στερεώσεως, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και προδιαγραφές και τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης. 

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθετήσεως και στερεώσεως καθώς και εργασία 
τοποθετήσεως και στερεώσεως, τα πάντα σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και προδιαγραφές της 
τεχνικής περιγραφής. 

 
2.2 Προθήκες ψηλές περίοπτες τύπου Α2 
Αφορούν 4 τεμάχια με τα έξης γεωμετρικά χαρακτηριστικά:  

• Α2α. 0,86Χ0,86Χ1,90 (α΄ στάθμη) 

•  Α2β. 0,50Χ0,50Χ1,90 (α΄ στάθμη) 

• Α2γ. 4,25Χ0,65Χ1,90 (β΄στάθμη) 

• Α2δ. 3,00Χ0,65Χ1,90 (β΄στάθμη) 

 

Οι ψηλές περίοπτες προθήκες τοποθετούνται ελεύθερες στο χώρο. Διαθέτουν διάφανους 
αντιανακλαστικούς υαλοπίνακες στις τέσσερεις πλευρές. Οι υαλοπίνακες είναι αντιανακλαστικοί, 
αντιθαμβωτικοί, πολυστρωματικοί, άθραυστοι πάχους 11-16m. Το κυρίως σώμα κατασκευάζεται εξ 
ολοκλήρου από συγκολλητούς μεταξύ τους υαλοπίνακες με διάφανη θερμοκόλληση (εξασφάλιση 
αεροστεγανότητας με ελαστικό,  ουδέτερο παρέμβυσμα). Η πρόσοψη διαθέτει μία, ή περισσότερες 
ανοιγόμενες υαλόθυρες (ανάλογα με το μέγεθος της προθήκης).  



Η βάση τους κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό, επενδύεται με επιφάνεια μαρμάρου, τύπου MOCA 
WOOD και ανοξείδωτη μεταλλική λάμα στην πρόσοψη.   

Οι προθήκες είναι ανοιγόμενες με ειδικούς, αφανείς μηχανισμούς και ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές 
ασφαλείας.  Οι μηχανισμοί ανάρτησης των θυρών στερεώνονται στο μεταλλικό σκελετό της βάσης και 
σε μεταλλική ανοξείδωτη φάσα 3-6 εκ. στη στέψη της προθήκης.  

Ο ειδικός φωτισμός των εκθεμάτων, εξασφαλίζεται άμεσα με ειδική κατασκευή στην περίμετρο της 
επιφάνειας έδρασης των εκθεμάτων και συμπληρωματικά με ειδική κατασκευή εντός των προθηκών 
μέσω μεταλλικού πλαισίου σε σχήμα Π, που ακολουθεί το περίγραμμα του κώδωνα της προθήκης και 
ενσωματώνει σύστημα φωτισμού οπτικών ινών, καθώς και έμμεσα μέσω της ανάκλασης του φωτός σε 
καθρέφτη προσαρμοσμένο στη στέψη της προθήκης. 

Οι προθήκες θα διαθέτουν υγρόμετρο, θα είναι στεγανές κατά DIN 5348 και θα διαθέτουν σύστημα 
παθητικής αφύγρανσης με Art Sorb, με τιμή σχετικής υγρασίας που θα ικανοποιεί τις απαιτούμενες 
συνθήκες ασφαλούς διατήρησης του εκθεσιακού περιεχομένου. Οι κλειδαριές θα είναι 
ηλεκτρομηχανικές, ασφαλείας με μεταλλικό πίρο ασφάλισης.  

Τιμή κατά αποκοπή ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της  εργασίας τοποθετήσεως 
και στερεώσεως, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και προδιαγραφές και τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης. 

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθετήσεως και στερεώσεως καθώς και εργασία 
τοποθετήσεως και στερεώσεως, τα πάντα σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και προδιαγραφές της 
τεχνικής περιγραφής. 

 

2.3 Προθήκες σε κόγχες εντοιχισμένες τύπου Β1 
Αφορούν 4 τεμάχια με τα έξης γεωμετρικά χαρακτηριστικά  

• Β1α.  0,60x0,50x0,95 (α΄ στάθμη) 

• Β1β. 0,45Χ0,40Χ0,95 (β΄ στάθμη) 

• Β1γ. 0,70Χ0,50Χ1,15 (β΄ στάθμη) 

• Β1δ. 0,84Χ0,33Χ0,65 (β΄ στάθμη) 

Οι εντοιχισμένες προθήκες τοποθετούνται σε κόγχες που έχουν διαμορφωθεί στο νέο κέλυφος από 
γυψοσανίδα. Αποτελούνται από: 

• Μεταλλική βάση 

• Κυρίως σώμα με παρειές κατασκευασμένες από ΖFMDF 12-18mm χαμηλού ποσοστού 
φορμαλδεΰδης (προδιαγραφή Ε1) 

• Στέψη με ανεξάρτητο χώρο υποδοχής φωτισμού οπτικών ινών ή led 

• Ανοιγόμενη υαλόθυρα με κρυφούς μηχανισμούς περιστροφής και ηλεκτρομηχανικές 
κλειδαριές ασφαλείας.   

Οι προθήκες διαθέτουν υγρόμετρο, είναι στεγανές κατά DIN 5348 και περιλαμβάνουν σύστημα 
παθητικής αφύγρανσης με Art Sorb, με τιμή σχετικής υγρασίας που θα ικανοποιεί τις απαιτούμενες 
συνθήκες ασφαλούς διατήρησης του εκθεσιακού περιεχομένου.  

Τιμή ανά τεμάχιο κατά αποκοπή, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς,  της  εργασίας τοποθετήσεως 
και στερεώσεως, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και προδιαγραφές και τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης. 

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθετήσεως και στερεώσεως καθώς και εργασία 
τοποθετήσεως και στερεώσεως, τα πάντα σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και προδιαγραφές της 
τεχνικής περιγραφής. 



 

2.4 Προθήκες χαμηλές περίοπτες τύπου Β2 
Αφορούν 5 τεμάχια με τα έξης γεωμετρικά χαρακτηριστικά  

• Β2α. 2,00Χ1,35Χ1,15 (α΄ στάθμη)  

• Β2β. 1,10Χ1,10Χ1,15 (β΄ στάθμη) 

• Β2γ. 0,60Χ0,65Χ1,15 (β΄ στάθμη) 

• Β2δ. 1,50Χ0,60Χ1,15 (β΄ στάθμη) 2 τεμ. 

 

Oι χαμηλές περίοπτες προθήκες τοποθετούνται στο κέντρο των διατιθέμενων χώρων και αφορούν 
εκθέματα χαμηλού ύψους που αναπτύσσονται οριζόντια (υφάσματα, μεταλλικές μήτρες). 

Κατασκευάζονται από διάφανους αντιανακλαστικούς, αντιθαμβωτικούς,  πολυστρωματικούς,  
άθραυστους υαλοπίνακες πάχους 11-16mm υαλοπίνακες, συγκολλητούς μεταξύ τους με διάφανη 
θερμοκόλληση και είναι ανοιγόμενες.  

 Το κυρίως σώμα τους αποτελείται από τετράπλευρο κώδωνα, συρόμενα ανοιγόμενο. Η βάση και ένα 
από τα κατακόρυφα κρύσταλλα είναι σταθερά. 

Το χαμηλότερο τμήμα της βάσης ακολουθεί τα ίδια χαρακτηριστικά με τις λοιπές επιδαπέδιες προθήκες.  

Η βάση είναι μεταλλική με ανοξείδωτη πρόσοψη και επένδυση μαρμάρου Moca Wood 

Ο φωτισμός με οπτικές ίνες εξασφαλίζεται με ειδική κατασκευή εντός των προθηκών μέσω μεταλλικού 
πλαισίου σε σχήμα Π, που ακολουθεί το περίγραμμα του κώδωνα της προθήκης και ενσωματώνει 
σύστημα φωτισμού οπτικών ινών. Ενισχύεται συμπληρωματικά από συστήματα φωτισμού που 
προσαρμόζονται στην οροφή εκτός προθήκης στη οροφή του χώρου.  

Οι προθήκες θα διαθέτουν υγρόμετρο και σύστημα παθητικής αφύγρανσης με Art Sorb, με τιμή σχετικής 
υγρασίας που θα ικανοποιεί τις απαιτούμενες συνθήκες ασφαλούς διατήρησης του εκθεσιακού 
περιεχομένου. Οι κλειδαριές θα είναι ηλεκτρομηχανικές, ασφαλείας, με μεταλλικό πίρο ασφάλισης.  

Τιμή ανά τεμάχιο κατά αποκοπή, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, της  εργασίας τοποθετήσεως 
και στερεώσεως, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και προδιαγραφές και τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης. 

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθετήσεως και στερεώσεως καθώς και εργασία 
τοποθετήσεως και στερεώσεως, τα πάντα σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και προδιαγραφές της 
τεχνικής περιγραφής. 

 

2.5 Προθήκες ειδικού τύπου 
2.5.1 Προθήκη ημιεντοιχισμένη  Β3α (1,20Χ0,26Χ0,95) 

Προθήκη ημιεντοιχισμένη διαστάσεων 1,20μ. μήκους, 0,26μ. βάθους και 0,95μ. ύψους, που 
τοποθετείται σε ειδικά διαμορφωμένη θέση, ανάλογων διαστάσεων σε επιφάνεια επένδυσης από διπλή 
πυράντοχη γυψοσανίδα. 

Κατασκευάζεται από αντιανακλαστικούς, αντιθαμβωτικούς, πολυστρωματικούς, άθραυστους 
υαλοπίνακες υαλοπίνακες. Ο τετράπλευρος κώδωνας θα είναι συρόμενα ανοιγόμενος. 

 Οι προθήκες θα διαθέτουν υγρόμετρο,  θα είναι στεγανές κατά DIN 5348, θα διαθέτουν σύστημα 
παθητικής αφύγρανσης με Art Sorb, με τιμή σχετικής υγρασίας που θα ικανοποιεί τις απαιτούμενες 
συνθήκες ασφαλούς διατήρησης του. Η κλειδαριά είναι ηλεκτρομηχανικές, ασφαλείας, με μεταλλικό 
πίρο ασφάλισης. 



Τιμή ενός τεμαχίου  κατ΄αποκοπή  με υλικά και μικροϋλικά τοποθετήσεως και στερεώσεως καθώς και 
εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, τα πάντα σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και 
προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής. 

 

2.5.2 Προθήκη Β3β (0,60Χ0,50Χ1,55) Υψηλή, επίτοιχη, γωνιακή σε κόγχη 

Γωνιακή προθήκη Β3β ενταγμένη σε ειδικά διαμορφωμένη γωνιακή κόγχη στο σώμα του νέου 
κλιμακοστασίου διαστάσεων, πλάτους στις δύο πλευρές 0,60 και 0,50 μ. αντίστοιχα και ύψους 1,55 μ. 

Η γωνιακή προθήκη αποτελείται από: 

• Μεταλλική βάση 

• Παρειές από  ZFMDF12-18 mm χαμηλού ποσοστού φορμαλδεΰδης (προδιαγραφή Ε1) 

• Αντιανακλαστικό, αντιθαμβωτικό, πολυστρωματικό υαλοπίνακα και ανοιγόμενη υαλόθυρα με 
αφανείς μεντεσέδες και ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές ασφαλείας στη γωνιακή πρόσοψη. 

Η προθήκη θα διαθέτει: 

• Aνεξάρτητο χώρο υποδοχής του συστήματος φωτισμού (οπτικών ινών ή led)  

•  υγρόμετρο, θα είναι στεγανή κατά DIN 53548 και με τιμή σχετικής υγρασίας που θα ικανοποιεί 
τις απαιτούμενες συνθήκες ασφαλούς διατήρησης του. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου  κατ΄αποκοπή  με υλικά και μικροϋλικά τοποθετήσεως και στερεώσεως καθώς και τη 
μεταφορά και την  εργασία τοποθετήσεως και στερεώσεως, τα πάντα σύμφωνα με τις αναλυτικές 
οδηγίες και προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής  

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά τοποθετήσεως και στερεώσεως καθώς και εργασία 
τοποθετήσεως και στερεώσεως, τα πάντα σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και προδιαγραφές της 
τεχνικής περιγραφής. 

Γενικά το σύνολο των προθηκών του Σκευοφυλακίου, ανταποκρίνεται στις ειδικές προδιαγραφές 
φύλαξης αντικειμένων τέχνης καθώς και στις ειδικές προδιαγραφές ασφάλειας.  

Έγγραφα, χειρόγραφα, περγαμηνές που εκτίθενται, θα φυλάσσονται σε προθήκες με κατάλληλο κλίμα 
και φωτισμό για την ασφαλή φύλαξή τους, αλλά και για την εύκολη προσπελασιμότητά τους από 
μελετητές και ειδικούς. 

 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές προθηκών 
Προθήκες  

Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι μίας (21) προθηκών (εντοιχισμένες, περίοπτες, 
επιτραπέζιες, προθήκες σε κόγχες και ειδικού τύπου δηλ. ημιεντοιχισμένες και γωνιακές) 

 Ο φέρων οργανισμός των εντοιχισμένων επίτοιχων προθηκών και των προθηκών σε κόγχη, θα είναι 
κατασκευασμένος από μέταλλο (χαλυβδοέλασμα) και τα διαφανή μέρη - εκθεσιακά μέτωπα - από γυαλί.  

Στις λοιπές προθήκες,  η βάσης είναι μεταλλική και ο κώδωνας είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος 
από συγκολλητά γυαλιά με ανοιγόμενες προσόψεις.  

Οι προθήκες θα είναι αεροστεγείς. Τα υλικά που θα έρχονται σε άμεση επαφή με το χώρο αυτό 
(στεγνωτικά υλικά, βαφές κλπ.) οφείλουν να τηρούν τις προδιαγραφές συντήρησης των εκθεμάτων.  



Ο εξοπλισμός πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις κατασκευαστικής αρτιότητας και 
αντοχής, καθώς και υψηλής αισθητικής και ποιότητας σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Ο προμηθευτής οφείλει να υποδείξει τον καλύτερο τρόπο ανοίγματος των προθηκών, hinges ή και 
pull and slide λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηλές προθήκες αποτελούν ενιαίες και αυτόνομες ενότητες. Οι 
διαστάσεις των προθηκών αναφέρονται στα σχέδια ενώ ο εσωτερικός χώρος των προθηκών όπου θα 
βρίσκονται τα κειμήλια θα είναι αεροστεγής. 

Στον εξοπλισμό των προθηκών περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδικών κατασκευών στερέωσης των 
εκθεμάτων, όπως βιβλίων, αντικειμένων μικροτεχνίας, ιερών αμφίων (φαιλονίων σάκων λοιπών 
υφασμάτων και κάθε είδους στηριγμάτων που απαιτούνται για την ανάδειξη των επί μέρους εκθεμάτων, 
από πλέξι γκλας 8-10mm, απλών ή σύνθετων, διαμορφωμένων με επιμελημένα τελειώματα.  

Στις εντοιχισμένες προθήκες ο φωτισμός τοποθετείται σε ανεξάρτητο χώρο στο ανώτερο τμήμα της 
προθήκης.  

 Στις περίοπτες προθήκες ο ειδικός φωτισμός των εκθεμάτων, εξασφαλίζεται κατά περίπτωση, με ειδική 
κατασκευή εντός των προθηκών μέσω μεταλλικού πλαισίου σε σχήμα Π, που ακολουθεί το περίγραμμα 
του κώδωνα της προθήκης και ενσωματώνει σύστημα φωτισμού οπτικών ινών και συμπληρωματικά με 
ειδική κατασκευή στην περίμετρο της επιφάνειας έδρασης των εκθεμάτων (επιτραπεζιες) 

 

MDF 

Τα MDF θα είναι κατηγορίας ZF, και θα έχουν πάχος: 16χιλ. (Εκτός από την περίπτωση των εξωτερικών 
επικολλητών (στα κρύσταλλα) μασκών, που θα είναι 8χιλ. πάχος). 

 

Τα MDF που θα χρησιμοποιηθούν, θα πραγματοποιηθούν κατά τρόπο άψογο και θα είναι χωρίς 
πρόσθετη φορμαλδεΰδη, που τα κατατάσσουν στην κατηγορία ZF. Η περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη, 
θα είναι ίση ή λιγότερη του 0,2mg/100g σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ120 (δηλ. ισοδύναμη με 
την περιεκτικότητα φορμαλδεΰδης στο φυσικό ξύλο). Το ίδιο υλικό (MDF-ZF) θα χρησιμοποιείται και για 
την κατασκευή των ξύλινων βάθρων των προθηκών. 

Όλες οι επιφάνειες θα έχουν άριστη κατεργασία και λείανση. Οι ενώσεις τους θα υλοποιηθούν χωρίς 
εμφανή σόκορα, δηλαδή θα γίνονται κολλητές υπό 45μοίρες, χωρίς βίδες και καρφιά, αλλά με 
συγκολλητικό μέσο ψυχράς συγκόλλησης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 204 D3 και D4, Water Resistance 
Requirement, DIN14257, Heat Resistance Watt 91.   

Οι κατακόρυφες και οι οριζόντιες επιφάνειες των κατασκευών, θα σχηματίζουν αυστηρά γωνία 90ο . 
Απαιτείται από τους διαγωνιζόμενους πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ότι ο χώρος 
φιλοξενίας των εκθεμάτων των προθηκών είναι πλήρως στεγανός και έχει μηδενικές εκπομπές ουσιών 
για την ανεπιφύλακτη έκθεση αρχαιολογικών εκθεμάτων. 

Επίσης ζητείται πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, για μηδενικές εκπομπές ουσιών 
ξύλινης κατασκευής από MDF. 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΨΗ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΚΟΓΧΗ - ΒΑΣΗ 
ΠΕΡΙΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ 

Βάση προθηκών  

Η βάση κατασκευάζεται από μεταλλικό πλαίσιο χαλυβδοελάσματος (χάλυβας ποιότητας S235) και θα 
επενδυθεί με μάρμαρο τύπου Moca Wood.  Στη βάση θα κατασκευαστεί ειδικό συρτάρι για της 
τοποθέτηση του υλικού παθητικής αφύγρανσης Artsorb. 



 Τα χαλυβδοελάσματα πάχους 2-3 χιλιοστών, θα είναι εξαιρετικής ποιότητας με πλαστικότητα και 
ικανότητα αντοχής στη μεταβολή θερμοκρασίας από 20 έως 50 βαθμούς Κελσίου. Καμπύλες ή προεξοχές 
στις μεταλλικές επιφάνειες δεν θα γίνουν δεκτές.  

Θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.  Η βαφή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά χημικής 
ανάλυσης που θα αποδεικνύουν ότι δεν αποβάλλει χημικές ουσίες που επηρεάζουν τα εκθέματα. Η βαφή 
γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά με ελάχιστο πάχος 35 μ και πρέπει να είναι μη ανακλαστική. Η 
σκληρότητα της τελικής επικάλυψης βαφής θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές DIN 53153, η αντοχή 
σε νερό σύμφωνη με ISO 1521/1971 και η αντοχή σε διάβρωση σύμφωνη με ASTMB 17-64. Η ένωση των 
χαλυβδοελασμάτων του κυρίως σώματος πρέπει να γίνεται με μαλακή ηλεκτροσυγκόλληση, ενώ σε 
αυτές τις ενώσεις απαγορεύονται οι κοχλίες.  

Οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων της φέρουσας κατασκευής καθώς και οι συνδέσεις των επί μέρους 
στοιχείων μεταξύ τους, θα περιγραφούν πλήρως από τους διαγωνιζόμενους στην τεχνική προσφορά που 
θα υποβάλουν. 

Εντός του ξύλινου πετσώματος της προθήκης υπάρχουν μεταλλικές ενισχύσεις. 

H φέρουσα κατασκευή (σκελετός) όλων των τύπων των προθηκών θα είναι κατασκευασμένη από 
χαλυβδοέλασμα βαρέως τύπου. H βάση της φέρουσας κατασκευής θα φέρει οπωσδήποτε πόδια-
ρεγουλατόρους βαρέως τύπου, ώστε να προσαρμόζεται τέλεια στο εκάστοτε δάπεδο. Τα 
χαλυβδοέλασμα θα είναι τύπου ST37 – 2 κατά τα πρότυπα ΕΝ S235 JR, S235 JRG2, DIN 17100 ή EN 10025. 
Όλες οι συγκολλήσεις των μεταλλικών μερών θα παρουσιάζονται απολύτως λειασμένες. Δε θα γίνουν 
αποδεκτές στρεβλώσεις μεταλλικών πλαισίων. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα βάφονται με ηλεκτροστατική 
βαφή σε Ral απόχρωση. Στη συναρμολόγηση όπου υπάρχει συγκόλληση πρέπει να είναι άριστη για να 
αποφεύγονται οι κάμψεις του σκελετού. 

Στέψη εντοιχισμένων προθηκών  

Το ανώτερο τμήμα της προθήκης κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα,  ανάλογων προδιαγραφών 
με της βάσης, θα είναι ανεξάρτητο από το κυρίως σώμα και θα φέρει το σύστημα τεχνητού φωτισμού 
από οπτικές ίνες.   

Το χαλυβδοέλασμα της βάσης και στέψης,  ύψους 12 εκ. θα φέρει σκοτία 2 εκ. και η πρόσοψή του θα 
καλύπτεται από ανοξείδωτη μεταλλική φάσα. 

 

Επένδυση πλάτης (επίτοιχων προθηκών) 

 Η πλάτη και οι πλευρικές επιφάνειες,  από μεταλλικό η ξύλινο σκελετό θα αγκυρώνονται σταθερά στις 
σταθερές επιφάνειες (τοίχοι των εσοχών) και θα καλύπτονται με επιφάνειες ΖΜDF 12- 28 mm. Στον 
εκθεσιακό χώρο των επίτοιχων προθηκών και των προθηκών σε κόγχη αποκλείονται οι μοριοσανίδες 
τύπου ΜDF και ξύλα που εκπέμπουν επιβλαβή οξέα (VOCS) - κόλλες και υλικά στεγανοποίησης με ουσίες 
όπως οξικό, μυρμηκικό οξύ, φορμαλδεϋδη, κ.α, Όπου κατ’ ανάγκη χρησιμοποιούνται τα ανωτέρω υλικά 
επιβάλλεται να μονωθούν με ακρυλικό βερνίκι με μηδενικό VOC η ειδικό ύφασμα π.χ.CCI ώστε να μην 
υπάρξουν αλληλεπιδράσεις με τα κειμήλια.  Δεν χρησιμοποιούνται λαδομπογιές και χρώματα που είναι 
τοξικά και επιβλαβή για τα εκθέματα. Τα επιμέρους τμήματα της κατασκευής φέρουν φαλτσογωνία 45 
μοιρών και άριστη λείανση. Η τελική επιφάνεια των MDF-ZF φέρει μονωτικό επίχρισμα, μη τοξικό, για 
παντελή αποκλεισμό έκλυσης φορμαλδεϋδης- υγρασίας.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΜΕΡΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ 

 Τα γυάλινα μέρη όλων των προθηκών θα είναι από αντιανακλαστικό, υπέρλευκο, πολυστρωματικό 
κρύσταλλο, πάχους 10 mm (6+4+0,76 μεμβράνη PVB) με εσωτερικό φίλτρο για την UV ακτινοβολία (σε 



ποσοστό 99%) και με ρονταρισμένες όλες τις ακμές τους, εκτός από όπου αναφέρεται διαφορετικά στα 
σχέδια και τις προδιαγραφές των κατασκευών. Σύμφωνα με τις παραδοχές της μελέτης ως ελάχιστες 
αποδεκτές τιμές των παραγόντων που καθορίζουν περαιτέρω τα τεχνικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κρυστάλλων ορίζονται:  

 α) O δείκτης διαπερατότητα φωτός (LT≥96%), κατά EN 410 – 2011 

 β) Ανακλαστικότητα εξωτερικού φωτός: 0,7%, κατά EN 410 - 2011  

γ) Ανακλαστικότητα εσωτερικού φωτός: 0,7%, κατά EN 410 – 2011 

δ) ο αποκλεισμός της UV ακτινοβολίας σε ποσοστό (UV stop≥99%).   

Πάνω στην εξωτερική πλευρά του κρυστάλλου θα είναι επικολλημένες λωρίδες που θα καλύπτουν τους 
μηχανισμούς ανοίγματος του κρυστάλλου.  

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην προσαρμογή του γυαλιού στο μεταλλικό συρόμενο μηχανισμό καθώς 
και στην συναρμογή διαφορετικών τεμαχίων γυαλιού, ιδιαίτερα στις κατασκευές, όπου οι κρυστάλλινες 
όψεις πρέπει να δίνουν την εντύπωση συνεχούς κρυστάλλινης επιφάνειας. Οι ενώσεις θα είναι πλήρως 
στεγανωμένες με ειδικά μονωτικά υλικά ή εξαρτήματα και όχι κολλήσεις με λάμπα UV.  

 

Oι θύρες θα είναι κατασκευασμένες από: 

Κρύσταλλο: Opti White, τύπου ESG, ασφαλείας, άθραυστο, αντιθαμβωτικό, ρονταρισμένο, πάχους 8 ή 
10 χιλιοστών για τις μικρές και 10 ή 12 χιλιοστών για τις μεγάλες προθήκες. Ο προμηθευτής πρέπει να 
προσκομίσει κατάλογο που θα αναφέρονται οι αντοχές του κρυστάλλου σε σχέση με τη διάσταση. Οπές 
στο κρύσταλλο για οποιαδήποτε λόγο απαγορεύονται. 

H σφράγιση των αρμών θα γίνει με χημικά ουδέτερη, διαυγή σιλικόνη. 

 Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην προσαρμογή του γυαλιού στο μεταλλικό συρόμενο μηχανισμό καθώς 
και στην συναρμογή διαφορετικών τεμαχίων γυαλιού, ιδιαίτερα στις κατασκευές, όπου οι κρυστάλλινες 
όψεις πρέπει να δίνουν την εντύπωση συνεχούς κρυστάλλινης επιφάνειας. Οι ενώσεις θα είναι πλήρως 
στεγανωμένες με ειδικά μονωτικά υλικά ή εξαρτήματα και όχι κολλήσεις με λάμπα UV. 

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Οι προθήκες διαθέτουν φωτισμό γυάλινων οπτικών ινών, Τύπου Scott, από χαλαζία (quartz) με διατομή 
4,3mm και μήκος κατά περίσταση. 

Το σύστημα οπτικών ινών που αποτελείται από: 

Γυάλινες οπτικές ίνες και παρελκόμενα,  γεννήτρια φωτισμού, τερματικό φακό οπτικών ινών  

Οι οπτικές ίνες συνδέονται μέσω συνδέσμου (common end) στην φωτεινή 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 γωνία δέσμης ±52°. O σύνδεσμος 
μπορεί να εξυπηρετήσει τουλάχιστον 22 οπτικές ίνες εσωτερικής διαμέτρου 4,3mm. Η κατασκευή 
οπτικής ίνας ακολουθεί το πρότυπο VDE0207. 

 Η γεννήτρια φωτισμού LED 36W διαθέτει ενσωματωμένο ροοστάτη, το επίπεδο θορύβου είναι 0db,η 
θερμοκρασία του χρώματος 3000Κ.  

Ο τερματικός φακός οπτικών ινών, από αλουμίνιο, είναι κινητός και τοποθετείται στην οπτική ίνα ως 
συνέχεια της τερματικής της απόληξης για καλύτερη εστίαση της φωτεινής δέσμης στο έκθεμα. Το 
φωτιστικό θα έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας δέσμης κατά 22°-35°. 

Οι οπτικές ίνες πληρούν τις προδιαγραφές πυρασφάλειας VDE 0207, BS2764, NFC 32323.  



Ο φωτισμός στις προθήκες με γυάλινες οπτικές ίνες πρέπει να τηρεί την προδιαγραφή για τη χρωματική 
απόδοση κατά DIN 6169. 

Οι οπτικές ίνες για την φωτοτεχνική να έχουν: 

Α. Οπτική απώλεια σε 550 nm<200 db/km μήκους. 

Β. Δυνατότητα αναμετάδοσης στα 550 nm και σε μήκος 1m>60% και στα 500 nm και σε μήκος 15m>30%. 

Γ. Η αντοχή ινών και περιβλήματος να καλύπτει το φάσμα θερμοκρασίας -15 έως +100 βαθμών Κελσίου. 

Για τις προδιαγραφές Α, Β και Γ θα προσκομισθούν πιστοποιητικά. 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Κλειδαριές: Ασφαλείας και μη εμφανείς. Οι κλειδαριές λειτουργούν με τροφοδοτικό 12ν 
(μετασχηματιστής ρεύματος 220v/12ν).   Παροχή θέλουν μία απλή, των: 220ν (ρευματοδότηση από την 
παροχή των φωτιστικών). 

Οι επιτοίχιες ανοιγόμενες προθήκες, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με κρυφές ηλεκτρομηχανικές 
κλειδαριές ασφαλείας, με μεταλλικό πίρο ασφάλισης, για το κλείδωμα του κρυστάλλου τους. Οι 
κλειδαριές θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες για την αντοχή και την χρήση τους.  

Συγκεκριμένα απαιτείται πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, για τις ηλεκτρομηχανικές 
κλειδαριές ασφαλείας με μεταλλικό πίρο ασφάλισης, για τον αριθμό χρήσεων τους, με τουλάχιστον 
10.000 χρήσεις και την αντοχή τους, με τουλάχιστον 800 κιλά αντοχής σε εφελκυσμό.   

Κάθε προθήκη του εκθεσιακού χώρου, καθώς και κάθε αποθηκευτικό σύστημα πρέπει να έχει δυο 
κλειδαριές ασφαλείας εκ των οποίων το ένα κλειδί θα είναι κοινό για όλες τις προθήκες και τα 
αποθηκευτικά συστήματα ανάλογα. 

Μηχανισμοί ανοίγματος: Ασφαλείας και μη εμφανείς.  

Η διάτρηση του κρυστάλλου για την τοποθέτηση των κλειδαριών και των μηχανισμών ανοίγματος 
απαγορεύεται. 

Η ελάχιστη γωνία ανοίγματος της προθήκης και του αποθηκευτικού συστήματος πρέπει να είναι 90 
μοίρες.  

Στις προθήκες ο συρταρωτός τρόπος ανοίγματος απαγορεύεται.  

Μηχανισμοί προθηκών επίτοιχων ανοιγόμενων προθηκών: Πρόκειται για μεταλλικούς μηχανισμούς 
κρυστάλλων προθηκών, με δύο άξονες περιστροφής. Οι μηχανισμοί θα είναι κρυφοί, βαρέως τύπου και 
θα φέρουν εξαρτήματα άριστης ποιότητας και αντοχής. Οι μηχανισμοί των προθηκών θα εξασφαλίζουν 
το άνοιγμα του κρυστάλλου σε 90 μοίρες, με περιστροφική κίνηση και με στήριξη στο κάτω και στο επάνω 
μέρος του σκελετού της προθήκης (εξασφαλίζοντας έτσι την πρόσβαση στο εσωτερικό μέρος των 
προθηκών σε ποσοστό 100%). Οι μηχανισμοί θα συγκρατούνται εσωτερικά του κρυστάλλου της 
προθήκης και θα καλύπτονται εξωτερικά του κρυστάλλου με μάσκα από MDF. Η κάθε ανοιγόμενη 
κρυστάλλινη επιφάνεια, θα ανοίγει απλά προς τα έξω (και σε γωνία έως 90 μοιρών) όπως μια απλή 
πόρτα. Θα κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα τύπου ST 52-3, κατά τα πρότυπα ΕΝ: S355JR, S355J0, 
S355J2G3, S355J2G4 και με συμπληρώματα αλουμινίου.  Για τους μηχανισμούς, ζητείται πιστοποιητικό 
από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ότι μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν κρύσταλλα βάρους έως 
200κιλών, για τουλάχιστον 2.000ανοίγματα / φορές  και για άνοιγμα 90 μοιρών. Όλες οι κρυστάλλινες 
ανοιγόμενες επιφάνειες των προθηκών, θα πρέπει να ανοίγουν μέσω των μηχανισμών ανοίγματος τους, 
χωρίς υποβοήθηση, χωρίς εξωτερική βοήθεια και χωρίς της χρήση φορέα, νάρθηκά ή τροχήλατου 
εξωτερικού εξαρτήματος. 

 



Προδιαγραφές υγρασίας: 

Η στεγανότητα των προθηκών πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές DIN 53548. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση. 

Η ρύθμιση της υγρασίας θα γίνεται με Art Sorb και θα χρησιμοποιηθεί στις προθήκες με τιμή σχετικής 
υγρασίας κάτω των 50%. 

Η σχετική συντήρηση του Art Sorb πρέπει να γίνεται χωρίς να ανοίγεται ο εσωτερικός χώρος της 
προθήκης. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη υγρομέτρου σε όλες τις προθήκες. Ο προμηθευτής υποχρεούται 
να προσκομίσει το απαραίτητο πιστοποιητικό εγγύησης του υλικού. 

 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ  
Κρύσταλλο με μέταλλο: Κολλητικά μέσα κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 / 14001 
και να πληρούν τα παρακάτω πρότυπα: Elongation at Break (CQP 020-4/ISO 8339): 500% Tear 
Propagation Resistance (CQP 045-1/ISO 34): 5 N/mm Movement Accommodation Factor: 12.5% Glass 
Transition Temperature (CQP 509-1/ISO 4663): -45oC Shrinkage (CQP 014-1): 1% Shore A Hardness (CQP 
023-1/ISO 868): 35 Tensile Strength (CQP 020-3/ISO 8339): 1.1 N/mm2  
Ξύλου με ξύλο: Κόλλα ξύλου κρύας συγκόλλησης, που θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα: EN 204 D3 και 
D4, Water Resistance Requirement: DIN 14257, Heat Resistance Watt: 91.  
 
Κρύσταλλο με Κρύσταλλο: Με ουδέτερη διάφανη σιλικόνη, που να πληροί τα ακόλουθα πρότυπα: 
Category 1, DIN 18545 Gr. E, ISO 11600F & G25LM CTM364C Extrusion rate g/minute 170 CTM97B Specific 
gravity 1.02 ISO 37/DIN 53 504 (2mm thickness S2 dumbbells): CTM137A Mod100% MPa 0.35 CTM99 
Hardness (Shore A) 20 CTM137A Tensile break MPa 1.6 CTM137A Elongation at break 500% 
ISO8339/DIN28339 (12x12x50mm size technically approved joint): ISO7389 Elastic recovery % >90 
ISO11600 Joint movement capability % ±25 NF P85507 Tensile break MPa 0.55 NF P85507 Elongation at 
break 300% NF P85507 Mod100% MPa 0.38 Και με γεννήτρια UV και το ανάλογο συγκολλητικό μέσο.  
 
Κρύσταλλο με MDF: Σύμφωνα με τα πρότυπα: Category 1, DIN 18545 Gr. E, ISO 11600F & G25LM 
CTM364C Extrusion rate g/minute 170 CTM97B Specific gravity 1.02 ISO 37/DIN 53 504 (2mm thickness 
S2 dumbbells): CTM137A Mod100% MPa 0.35 CTM99 Hardness (Shore A) 20 CTM137A Tensile break MPa 
1.6 CTM137A Elongation at break 500% ISO8339/DIN28339 (12x12x50mm size technically approved 
joint): ISO7389 Elastic recovery % >90 ISO11600 Joint movement capability % ±25 NF P85507 Tensile break 
MPa 0.55 NF P85507 Elongation at break 300% NF P85507 Mod100% MPa 0.38. 
 
Μέταλλο με μέταλλο: Όλες οι κολλήσεις των μετάλλων θα είναι άψογες. Θα πραγματοποιούνται με 
συγκόλληση TIG και θα παρουσιάζονται απολύτως λειασμένες. Δεν θα υπάρχουν στρεβλώσεις πουθενά. 
 
Μονωτικά παρεμβύσματα:  
Στην επαφή των κινητών μερών με τα σταθερά των προθηκών, (όπως κρύσταλλο με κρύσταλλο και 
κρύσταλλο με το πλαϊνό σταθερό μέρος της προθήκης) και σε όλο το μήκος της επαφής επικολλούνται 
διαφανή σιλικονούχα ελαστικά παρεμβύσματα με ουδέτερο σιλικονούχο συγκολλητικό μέσο (όχι 
αυτοκόλλητα), χωρίς τριχοειδείς γραμμώσεις, σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηρίστηκα και πρότυπα: 
Elongation at break DIN 53504: 200-500% Tensile Strength DIN 53504: 3,0-9,0 Mpa Tear resistance ASTM-
D 624: 10-20 N/mm Specific conductance: ca. 2x10 15 Ohm x cm Hardness DIN 53505: 30 – 75 Shore A 
Impact resilience DIN 53512: 20-40% Linear thermal expansion: ca. 2.4x10-4 Compression set DIN 53517: 
10– 25% Specific thermal conductivity: ca. 0,2-0,3 W x m-1 x K-1 Τα ελαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα 
θα πρέπει να είναι κολλητά με ουδέτερη σιλικόνη, σύμφωνα με τα πρότυπα: Category 1, DIN 18545 Gr. 
E, ISO 11600F & G25LM, CTM97B Specific gravity 1.02, CTM364C Extrusion rate g/minute 170 και όχι 
αυτοκόλλητα. Αποκλείονται τα αυτοκόλλητα ελαστικά παρεμβύσματα. Για να αυξηθεί η στεγανότητα 
των προθηκών, όσο αφορά τα κινητά με τα σταθερά μέρη (περίπτωση κινητής γυάλινης πόρτας με το 



σώμα της προθήκης), είναι σημαντικό να ασκηθεί η ενεργής συμπίεσης των παρεμβυσμάτων 
στεγανότητας (σιλικονούχο λάστιχο) που τοποθετούνται στην ένωση μεταξύ κρυστάλλου και 
κρυστάλλου. 

 
Βαφές Προθηκών:  
Βαφή μεταλλικών επιφανειών. Τα μεταλλικά μέρη θα υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να 
δεχθούν ηλεκτροστατικές βαφές, στις αποχρώσεις και την υφή που θα υποδείξουν οι επιβλέποντες της 
Αναθέτουσας Αρχής. Όπου χρησιμοποιηθεί ηλεκτροστατική βαφή θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο DIN 
50939 και DIN 55990/3 και ISO 1520, ISO 2815, EN ISO 2409, EN ISO 1519. 
Βαφή ξύλινων επιφανειών. α) Οι εσωτερικές επιφάνειες των προθηκών, καθώς και των εσωτερικών 
βάσεων – βάθρων τους, θα είναι βαμμένες με βαφή μη ανακλαστική που δεν αποβάλλει χημικές ουσίες, 
σύμφωνα με τις παρακάτω ιδιότητες: - Βαφή υδατοδυαλυτή η οποία θα πρέπει να έχει τις παρακάτω 
ιδιότητες: - Κατά το πρότυπο DΙΝ 1863 sect 2.4.1 - Ανθεκτική σε πλύση κατά DIN 53778 - Μη εύφλεκτο 
(εφάμιλλο με πιστοποίηση DIN 4102 κλάση Α2) - Voc < 1 g/l - DIN EN 13 300 (και με: ISO 2813, EN 21524, 
ISO 6504-3 / class 1, EN ISO 11998 / class 2 / DIN 53778) - Κατά το πρότυπο DΙΝ 18363 2. 4. 1 - Με διαλύτη 
το νερό - Στις αποχρώσεις που θα υποδείξουν οι επιβλέποντες της Αναθέτουσας Αρχής.  
Δεν θα χρησιμοποιούνται λαδομπογιές και χρώματα που είναι τοξικά και επιβλαβή για τα εκθέματα.  
β) Εξωτερικά των προθηκών, σύμφωνα με τις παρακάτω ιδιότητες: - Ριπολίνες υδατοδιαλυτές - Ανθεκτικό 
κατά DIN EN 13300 / σύμφωνα με Κλάση 1, - Ανθεκτικό κατά DIN 53 778 - Κατάλληλο κατά DIN EN 71-3  
Σημείωση: Μετά από σειρά δέκα δειγμάτων χρώματος που ο μελετητής του έργου θα υποδείξει και ο 
ανάδοχος θα εκτελέσει, θα προσδιοριστούν από τους επιβλέποντες της Αναθέτουσας Αρχής, οι τελικές 
αποχρώσεις των χρωμάτων. 
 
Πακτώσεις: 
Οι επίτοιχες προθήκες  θα πακτωθούν  στον τοίχο. 
Οι πακτώσεις σε δάπεδα και τοίχους, θα πραγματοποιούνται με χημική βλήτρωση. Και συγκεκριμένα με 
χημικά αγκύρια υβριδικής ρητίνης, με δυνατότητα στερέωσης χωρίς μηχανική εκτόνωση. Με αντοχή σε 
φορτίο εφελκυσμού στα: 10 Nrec [kN] σε Μ12. 
 
2.6 Συστήματα φωτισμού 

Ι. Εφαρμογές φωτισμού με οπτικές ίνες  

 Το σύστημα οπτικών ινών που αποτελείται από : 

• Γυάλινες οπτικές ίνες και παρελκόμενα 

• Γεννήτρια φωτισμού  

• Τερματικό φακό οπτικών ινών  

Πρόκειται για γυάλινες οπτικές ίνες, τύπου Schott,  από χαλαζία (quartz) με διατομή 4,3mm και μήκος 
κατά περίσταση. Οι οπτικές ίνες συνδέονται μέσω συνδέσμου (common end) στην φωτεινή 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 γωνία 
δέσμης  ±52°. O σύνδεσμος μπορεί να εξυπηρετήσει τουλάχιστον 22 οπτικές ίνες εσωτερικής διαμέτρου 
4,3mm. Η κατασκευή οπτικής ίνας ακολουθεί το πρότυπο VDE0207. 

 Η γεννήτρια φωτισμού LED 36W διαθέτει ενσωματωμένο ροοστάτη, το επίπεδο θορύβου είναι 0db,η 
θερμοκρασία του χρώματος 3000Κ.  

Ο τερματικός φακός οπτικών ινών, από αλουμίνιο, είναι κινητός και τοποθετείται στην οπτική ίνα ως 
συνέχεια της τερματικής της απόληξης για καλύτερη εστίαση της φωτεινής δέσμης στο έκθεμα. Το 
φωτιστικό θα έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας δέσμης κατά 22°-35°. Διαστάσεις κατάλληλες για 
δυνατότητα προσαρμογής  στο μπροστινό μέρος της οροφής των προθηκών. 



Οι οπτικές ίνες πληρούν τις προδιαγραφές πυρασφάλειας VDE 0207, BS2764, NFC 32323.  

Τιμή κατά  αποκοπή  ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένης  της  εργασίας τοποθετήσεως και στερεώσεως  
και απόδοσης σε πλήρη λειτουργία  σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες και προδιαγραφές  της  μελέτης. 

Τα συστήματα οπτικών ινών είναι τα παρακάτω: 

2.6.1 Σύστημα οπτικών ινών 9 φωτεινών πηγών (24m)  
Περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσια 9 φωτεινών πηγών με 
κινητά spot, με φακό γωνίας δέσμης   22°-35°, 24m οπτικής ίνας. 
 

2.6.2 Σύστημα οπτικών ινών 39 φωτεινών πηγών (17m) 
Περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσια 39 φωτεινών πηγών με 
κινητά spot, με φακό γωνίας δέσμης   22°-35°, 17m οπτικής ίνας. 
 

2.6.3 Σύστημα οπτικών ινών 20 φωτεινών πηγών (50m) 
Περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσια 20 φωτεινών πηγών με 
κινητά spot, με φακό γωνίας δέσμης   22°-35°, 50m οπτικής ίνας. 
 

2.6.4 Σύστημα οπτικών ινών 36 φωτεινών πηγών (126m) 
Περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσια 36 φωτεινών πηγών με 
κινητά spot, με φακό γωνίας δέσμης   22°-35°, 126m οπτικής ίνας. 
 

2.6.5 Σύστημα οπτικών ινών 6 φωτεινών πηγών (12m) 
Περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσια 6 φωτεινών πηγών με 
κινητά spot, με φακό γωνίας δέσμης   22°-35°, 12m οπτικής ίνας. 
 

2.6.6 Σύστημα οπτικών ινών 8 φωτεινών πηγών (12m) 
Περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσια 8 φωτεινών πηγών με 
κινητά spot, με φακό γωνίας δέσμης   22°-35°, 12m οπτικής ίνας. 
 

2.6.7 Σύστημα οπτικών ινών 14 φωτεινών πηγών (28m) 
Περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσια 14 φωτεινών πηγών με 
κινητά spot, με φακό γωνίας δέσμης   22°-35°, 28m οπτικής ίνας. 
 

2.6.8 Σύστημα οπτικών ινών 18 φωτεινών πηγών (34m) 
Περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσια 18 φωτεινών πηγών με 
κινητά spot, με φακό γωνίας δέσμης   22°-35°, 34m οπτικής ίνας. 
 

2.6.9 Σύστημα οπτικών ινών 27 φωτεινών πηγών (81m) 
Περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσια 27 φωτεινών πηγών με 
κινητά spot, με φακό γωνίας δέσμης   22°-35°, 81m οπτικής ίνας. 
 

2.6.10 Σύστημα οπτικών ινών 26 φωτεινών πηγών (65m) 
Περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσια 26 φωτεινών πηγών με 
κινητά spot, με φακό γωνίας δέσμης   22°-35°, 65m οπτικής ίνας. 
 

2.6.11 Σύστημα οπτικών ινών 6 φωτεινών πηγών (9m) 
Περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσια 6 φωτεινών πηγών με 
κινητά spot, με φακό γωνίας δέσμης   22°-35°, 9m οπτικής ίνας. 
 

2.6.12 Σύστημα οπτικών ινών 12 φωτεινών πηγών (18m) 



Περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, τερματικό, ακροφύσια 12 φωτεινών πηγών με 
κινητά spot, με φακό γωνίας δέσμης   22°-35°, 18m οπτικής ίνας. 
 

ΙΙ. Εφαρμογές γραμμικού φωτισμού με ταινίες Led και φωτιστικών ράγας spot light Led 

Οι ταινίες LED σε ρολό αποτελούνται από μονάδες λευκών μονοχρωματικών LED και τοποθετούνται σε 
ευθύγραμμα προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου (διπλής ανοδίωσης) με προστατευτικό διάφανο 
πολυκαρβονικό κάλυμμα, σε επιλεγμένες θέσεις στην ψευδοροφή για να συνεισφέρουν στο γενικό 
φωτισμό του χώρου, σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή της ψευδοροφής και του παρεκκλησίου, στην 
εντοπισμένη προβολή κειμηλίων εκτός των προθηκών στο φωτισμό των φωτογραφικών αναπαραγωγών 
και γενικότερα των επιφανειών εποπτικού υλικού.  

Η τροφοδοσία των γραμμικών ταινιών LED, γίνεται με μετασχηματιστές 220/24V, στεγανότητας >=ΙP20 
και παρέχεται η δυνατότητα αυξομείωσης της φωτεινότητας με ροοστάτη τύπου Osram Optotronic dali 
LED dimmer 24V ή άλλου ισοδύναμου και η θερμοκρασία χρώματος είναι 2700-3000K. 

Αντίστοιχα χαρακτηριστικά διαθέτουν και τα φωτιστικά ράγας spot light, τα οποία χρησιμοποιούνται για 
την ανάδειξη αντικειμένων εκτός προθηκών καθώς και για τον ειδικό φωτισμό του χώρου της 
βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου.  

 
2.6.13 Σύστημα φωτισμού ράγας SPOTLIGHT LED, 12W 

Σύστημα φωτισμού ράγας με φωτιστικά σποτ μεσαίου μεγέθους, κατασκευασμένα από χυτό 
αλουμίνιο, τεχνολογίας τύπου LED, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εστίαση και 
αρχιτεκτονικών μελών και φωτογραφικών αναπαραγωγών. 
Τα φωτιστικά σποτ κινητά προς δύο κατευθύνσεις, ισχύος 12W, με ασύμμετρο εύρος δέσμης 
(wallwasher), τοποθετούνται σε τριφασική ροηφόρο ρόγα, η φωτεινότητα ρυθμίζεται με 
ενσωματωμένο ροοστάτη και φέρουν αντιθαμβωτικά εξαρτήματα και φίλτρα (κυψέλη, φίλτρο 
ομάλυνσης της δέσμης, φίλτρο ελλειψοειδούς δέσμης, 4 καλύπτρες, ασύμμετρο εξάρτημα 
επιμήκυνσης του σώματος του φωτιστικού). 
Φέρει λαμπτήρα τεχνολογίας τύπου LED θερμής απόχρωσης 2700Κ / 3000 Κ και CRI > 90 για: 
α) την πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των προδιαγραφών του επιτρεπτού 
επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR γ) δυνατότητα περιστροφής και κλίσης. 
 

2.6.14 Σύστημα φωτισμού ράγας SPOTLIGHT LED, 2W 
Σύστημα φωτισμού κινητού προς δύο κατευθύνσεις SPOTLIGHT LED 2W 2700Κ / 3000Κ, CRI > 90, 
μικρού μεγέθους 050mm και ύψος 45mm, dimmable 1-10V, χωνευτό για ανάδειξη χάρτινων 
εκτυπώσεων. Γωνία δέσμης συμμετρική 14° και 40°. Η πηγή φωτισμού LED να βρίσκεται 
τοποθετημένη εντός του σώματος του φωτιστικού κατά ±25mm. Διαστάσεις κατάλληλες για 
δυνατότητα προσαρμογής στα επιθυμητά σημεία τοποθέτησης των φωτιστικών. 

 
2.6.15 Ταινίες γραμμικών led, με μετασχηματιστή 220/24 Volt, ισχύος 5W/m 

Ταινίες γραμμικών led, με μετασχηματιστή 220/24 Volt, ισχύος 5W/m, 2700-3000Κ και 
δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτεινότητας, για προβολή επιφανειών υφασμάτων. 

 
2.6.16 Γραμμικά LED 9,6W/m, με μετασχηματιστή 220/24 Volt, 24V 

Γραμμικά LED 9,6W/m, με μετασχηματιστή 220/24 Volt, 24V, και δυνατότητα ρύθμισης της 
έντασης φωτεινότητας, που τοποθετούνται στις μακριές πλευρές της κλίμακας. 

 
2.6.17 Γραμμικά LED Wallwasher 5W/m ,220/24V 

Γραμμικά LED Wallwasher 5W/m, 220/24V, 2700-3000K, dimmable, για την ανάδειξη 
φωτογραφικών αναπαραγωγών. 

 



2.6.18 Κρυφός φωτισμός Profile LED 9,6W 
Κρυφός φωτισμός οροφών εσοχών και παρεκκλησίου,  Profile LED 9,6W/m, 220/24V, 2700-
3000Κ. 

 
2.6.19 Επιτραπέζια  φωτιστικά αναγνωστηρίου  

Επιτραπέζια  φωτιστικά αναγνωστηρίου, σύμφωνα με τη μελέτη. 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ Ε – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται ενδεικτικές διαστάσεις και ποσότητες των προς προμήθεια 
ειδών. Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκεφθεί τους χώρους στους οποίους θα 
εγκαταστήσει τα προς προμήθεια είδη, να ελέγξει τις ακριβείς θέσεις των προς εγκατάσταση ειδών και 
να επιβεβαιώσει τις διαστάσεις όλων των ειδών που πρόκειται να εγκατασταθούν. Οποιαδήποτε 
απόκλιση της τεχνικής περιγραφής και των σχεδίων που τη συνοδεύουν σε σχέση με την υφιστάμενη 
κατάσταση, ο ανάδοχος θα πρέπει να τη λάβει υπ' όψιν του για τη σύνταξη της οικονομικής του 
προσφοράς και συνεπώς περιλαμβάνεται σε αυτή. 

Μετά το στάδιο της αποτύπωσης του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της διακήρυξης,  με την παράδοση 
των σχεδίων εφαρμογής, ο ανάδοχος μπορεί να διαπιστωθεί η ανάγκη διαφοροποίησης των ακριβών 
διαστάσεων των επίπλων, των προθηκών, οικοδομικών και Η/Μ εργασιών κλπ. Η μελέτη εφαρμογής που 
θα υποβληθεί από τον μελετητή, μετά από έγκριση από την διευθύνουσα υπηρεσία, θα περιέχει 
επικαιροποιημένες διαστάσεις και φάκελο λεπτομερειών για το κάθε ένα προς προμήθεια είδος. Τα νέα 
σχέδια των προς προμήθεια ειδών, θα υποβάλλονται από τον ανάδοχο κατά την υποβολή της μελέτης 
εφαρμογής και με πλήρη λεπτομέρεια (όψεις, τομές, τεχνική περιγραφή). Η τυχόν αυξομείωση των 
διαστάσεων ή τυχόν τροποποιήσεων επί των προς προμήθεια ειδών, οι οποίες είναι υποχρεωτικό να 
γίνουν, περιλαμβάνονται στην προσφορά του αναδόχου χωρίς προσθετή αμοιβή. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Α/Α Είδος εργασιών Μον. Τεμ. Χ Ψ Ζ Σύνολο 

Τμήμα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων 

1.1 Ξύλινα έπιπλα             

1.1.1 Τραπέζια αναγνωστηρίου  τεμ.          2,00 

  3η Στάθμη (4ος όροφος) - Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο   2,00       2,00 

    

1.1.2 Καθίσματα  αναγνωστηρίου   τεμ.          10,00 

  3η Στάθμη (4ος όροφος) - Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο   10,00       10,00 

                

1.1.3 Βιβλιοθήκες ψηλές κλειστού τύπου (υαλόθυρες) m2         92,80 

  3η & 4η Στάθμη     45,26 2,05   92,80 

    

1.1.4 Βιβλιοθήκες χαμηλές κλειστού τύπου(υαλόθυρες) m2         27,40 

  3η & 4η Στάθμη     11,61 1,3   15,10 

        12,3 1   12,30 

    

1.1.5 Bιβλιοθήκες αρχείου (ταμπλαδωτές θύρες) m2         61,99 

  4η Στάθμη (5ος όροφος) - Αρχείο   28,00 1,08   2,05 61,99 

    

1.1.6 Ειδική κατασκευή υποδοχής προπλάσματος Μοναστηριακού Συγκροτήματος   τεμ.          1,00 

    

1.2 Συστήματα αποθήκευσης εικόνων             

1.2.1 Συρταριέρα οριζόντιας αποθήκευσης εικόνων τεμ.          3,00 

  4η Στάθμη (5ος όροφος) - Εικονοφυλάκιο   3,00         

    

1.2.2 Συστήμα κάθετης φύλαξης εικόνων 20 θέσεων  τεμ.          1,00 

  4η Στάθμη (5ος όροφος) - Εικονοφυλάκιο   1,00         

    

Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και φωτισμού μετά των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών 

  Ειδικές μεταλλικές κατασκευές  (Προθήκες συστήματα αποθήκευσης)         



2.1 Προθήκες ψηλές επίτοιχες τύπου Α1             

2.1.1 
Προθήκη Α1α (3,60Χ0,50Χ2,35) Υψηλή, επίτοιχη, ανοιγόμενη για την υποδοχή 
εγγράφων και χειρογράφων  

τεμ.         1,00 

  1η Στάθμη (2ος όροφος) - Ιστορική τεκμηρίωση - Αρχεία - Βιβλιοθήκη   1,00        

    

2.1.2 
Προθήκη Α1β(0,87Χ0,30Χ2,35) Υψηλή, επίτοιχη, ανοιγόμενη για την υποδοχή 
εγγράφων και χειρογράφων    

τεμ.         1,00 

  1η Στάθμη (2ος όροφος) - Ιστορική τεκμηρίωση - Αρχεία - Βιβλιοθήκη   1,00         

    

2.1.3 
Προθήκη Α1γ(2,20Χ0,50Χ2,35) Υψηλή, επίτοιχη, ανοιγόμενη για την υποδοχή 
εγγράφων και χειρογράφων 

τεμ.         2,00 

  1η Στάθμη (2ος όροφος) - Ιστορική τεκμηρίωση - Αρχεία - Βιβλιοθήκη   2,00         

    

2.1.4 
Προθήκη Α1δ  (3,20Χ0,50Χ2,35) Υψηλή, επίτοιχη, ανοιγόμενη για την υποδοχή 
εγγράφων  και χειρογράφων    

τεμ.         1,00 

  1η Στάθμη (2ος όροφος) - Ιστορική τεκμηρίωση - Αρχεία - Βιβλιοθήκη   1,00         

    

2.1.5 
Προθήκη Α1ε (2,15Χ0,65Χ2,35) Yψηλή ,επίτοιχη, ανοιγόμενη σε κόγχη για την 
υποδοχή ιερών αμφίων και υφασμάτων  

τεμ.         1,00 

  2η Στάθμη (3ος όροφος) - Ιερά Άμφια, Υφάσματα και λειτουργικά σκεύη   1,00         

    

2.1.6 
Προθήκη Α1ζ (2,15Χ0,55Χ2,35) Yψηλή ,επίτοιχη, ανοιγόμενη σε κόγχη για την 
υποδοχή ιερών αμφίων και υφασμάτων  

τεμ.         1,00 

  2η Στάθμη (3ος όροφος) - Ιερά Άμφια, Υφάσματα και λειτουργικά σκεύη   1,00         

    

2.1.7 
Προθήκη Α1η (0,90Χ0,55Χ2,35) Υψηλή επίτοιχη, ανοιγόμενη  για την  υποδοχή  
ιερών σκευών αργυροχρυσοχοίας 

τεμ.         3,00 

  2η Στάθμη (3ος όροφος) - Εικόνες και είδη αργυροχρυσοχοϊας   3,00         

    

2.2 Προθήκες ψηλές περίοπτες τύπου Α2             



2.2.1 
Προθήκη Α2α(0,86Χ0,86Χ1,90) Υψηλή, περίοπτη, ανοιγόμενη για την υποδοχή 
ξύλινου σταυρού με μικρογραφίες  

τεμ.         1,00 

  1η Στάθμη (2ος όροφος) - 12ος-16ος αιώνας   1,00         

    

2.2.2 
Προθήκη Α2β(0,50Χ0,50Χ1,90) Υψηλή, περίοπτη, ανοιγόμενη  για την υποδοχή 
εικόνας Αγίων Πέντε  Μαρτύρων, Γεωργίου και Παυλου Ξηροποταμινού   

τεμ.         1,00 

  1η Στάθμη (2ος όροφος) - Κτήτορες   1,00         

    

2.2.3 
Προθήκη Α2γ(4,25Χ0,65Χ2,10) Yψηλή, περίοπτη, ανοιγόμενη για την υποδοχή 
ιερών αμφίων και υφασμάτων  

τεμ.         1,00 

  2η Στάθμη (3ος όροφος) - Ιερά Άμφια, Υφάσματα και λειτουργικά σκεύη   1,00         

    

2.2.4 
Προθήκη Α2δ(3,00Χ0,65Χ1,90) Υψηλή, περίοπτη, ανοιγόμενη για την υποδοχή 
σταυρών και ιερών σκευών  

τεμ.         1,00 

  2η Στάθμη (3ος όροφος) - Ιερά Άμφια, Υφάσματα και λειτουργικά σκεύη   1,00         

    

2.3 Προθήκες σε κόγχες εντοιχισμένες τύπου Β1             

2.3.1 
Προθήκη Β1α(0,60Χ0,50Χ0,90) Επίτοιχη σε κόγχη για την υποδοχή 
εικονογραφημένου τετραευάγγελου  

τεμ.         1,00 

  1η Στάθμη (2ος όροφος) - Ιστορική τεκμηρίωση - Αρχεία - Βιβλιοθήκη   1,00         

    

2.3.2 
Προθήκη Β1β(0,45Χ0,40Χ0,90) Επίτοιχη σε κόγχη για την υποδοχή ειδών 
μικροτεχνίας  

τεμ.         1,00 

  2η Στάθμη (3ος όροφος) - Ιερά Άμφια, Υφάσματα και λειτουργικά σκεύη   1,00         

    

2.3.3 Προθήκη Β1γ(0,70Χ0,50Χ1,15) για την υποδοχή ιερών σκευών   τεμ.         1,00 

  2η Στάθμη (3ος όροφος) - Προθάλαμος   1,00         

    

2.3.4 Προθήκη Β1δ(0,84Χ0,33Χ0,65)για την υποδοχή ιερών σκευών   τεμ.         1,00 

  2η Στάθμη (3ος όροφος) - Παρεκκλήσιο   1,00         

    



2.4 Προθήκες χαμηλές περίοπτες τύπου Β2             

2.4.1 
Προθήκη Β2α(2,00Χ1,35Χ1,15) Χαμηλή, επιτραπέζια, περίοπτη για την υποδοχή 
επιταφίου  

τεμ.         1,00 

  1η Στάθμη (2ος όροφος) - 17ος αιώνας   1,00         

    

2.4.2 
Προθήκη Β2β(1,10Χ1,10Χ1,15) Χαμηλή, επιτραπέζια, περίοπτη για την υποδοχή 
βλαττίου του 18ου αι.  

τεμ.         1,00 

  2η Στάθμη (3ος όροφος) - 17ος & 18ος αιώνας   1,00         

    

2.4.3 
Προθήκη Β2γ(0,60Χ0,65Χ1,15) Χαμηλή, επιτραπέζια, περίοπτη για την υποδοχή 
θήκης Τιμίου Ξύλου  

τεμ.         1,00 

  2η Στάθμη (3ος όροφος) - Παρεκκλήσιο   1,00         

    

2.4.4 
Προθήκη Β2δ(1,50Χ0,60Χ1,15) Χαμηλή, επιτραπέζια, περίοπτη για την υποδοχή  
χάλκινων και ξύλινων μητρών 

τεμ.         2,00 

  2η Στάθμη (3ος όροφος) - Χάρτινες εικόνες και χάλκινες μήτρες   2,00         

    

2.5 Προθήκες ειδικού τύπου             

2.5.1  Προθήκη ημιεντοιχισμένη  Β3α (1,20Χ0,26Χ0,95) τεμ.         1,00 

  1η Στάθμη (2ος όροφος) - 12ος & 16ος αιώνας   1,00         

    

2.5.2 Προθήκη Β3β (0,60Χ0,50Χ1,55) Υψηλή, επίτοιχη, γωνιακή σε κόγχη  τεμ.         1,00 

  1η Στάθμη (2ος όροφος) - Σώμα του νέου κλιμακοστασίου   1,00         

    

2.6 Συστήματα φωτισμού             

2.6.1 
Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, 
τερματικό, ακροφύσιο,(9 φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 24m 

τεμ.   
      

1,00 

                

2.6.2 
Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, 
τερματικό, ακροφύσιο  39 φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών ) 17m 

τεμ.   
      

2,00 

                



2.6.3 
Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, 
τερματικό, ακροφύσιο 20 φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 50m 

τεμ.   
      

3,00 

                

2.6.4 
Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, 
τερματικό, ακροφύσιο 36 φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 126m 

τεμ.   
      

1,00 

                

2.6.5 
Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer,  
τερματικό, ακροφύσιο 6 φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 12m 

τεμ.   
      

2,00 

                

2.6.6 
Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer,  
τερματικό, ακροφύσιο (8 φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 12m 

τεμ.   
      

2,00 

                

2.6.7 
Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, 
τερματικό, ακροφύσιο 14 φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών ) 28m 

τεμ.   
      

2,00 

                

2.6.8 
Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, 
τερματικό, ακροφύσιο 18 φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 34m 

τεμ.   
      

2,00 

                

2.6.9 
Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, 
τερματικό, ακροφύσιο 27 φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 81m 

τεμ.   
      

2,00 

                

2.6.10 
Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, 
τερματικό, ακροφύσιο 26 φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 65m 

τεμ.   
      

1,00 

                

2.6.11 
Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, 
τερματικό, ακροφύσιο 6 φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών, 9m 
oπτικής ίνας) 

τεμ.   

      

1,00 

                

2.6.12 
Σύστημα οπτικών ινών (περιλαμβάνει: γεννήτρια φωτισμού LED, dimmer, 
τερματικό, ακροφύσιο (12 φωτεινών πηγών και αντίστοιχων οπτικών ινών) 
18,00m 

τεμ.   

      

1,00 



                

2.6.13 
SPOTLIGHT LED,12W dimmable, μεσαίου μεγέθους wallwasher, αρχιτεκτονικα 
μέλη) 

τεμ.   
      

1,00 

                

2.6.14 SPOTLIGHT LED, μικρού  μεγέθους dimmable, χωνευτό (χάρτινες εικόνες) τεμ.         1,00 

                

2.6.15 Γραμμικά LED 5W, 24V dimmable (λάβαρα) 2700-3000Κ τρ.μ.         8,00 

                

2.6.16 Γραμμικά LED 9,6W ανά m, dimmable, 24V, για κλίμακα  τρ.μ.         8,40 

                

2.6.17 
Γραμμικά LED Wallwasher 5W/m, 24V, 2700-3000K, dimmable, φωτογραφικές 
αναπαραγωγές  

τρ.μ.   
      

3,00 

                

2.6.18 
Κρυφός φωτισμός οροφών εσοχών και παρεκκλησίου  Profile LED 9,6W ανά m, 
24V, 2700-3000K 

τρ.μ.   
      

48,00 

                

2.6.19 Επιτραπέζια φωτιστικα αναγνωστηρίου  τεμ.         5,00 

 



ΜΕΡΟΣ ΣΤ - ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, 
ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































ΜΕΡΟΣ Ζ – ΤΕΥΧΟΣ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΕΩΝ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

 

 



























ΜΕΡΟΣ Η – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

 

 












































