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Πει.2 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ν δηαγσληζκφο αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεο θσδηθνπνηεκέλεο 

ελφηεηαο «ΔΚΘΔΙΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ» ηεο εθζεζηαθήο παξαγσγήο ηνπ Κνπζείνπ 

Λεφηεξνπ Διιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ (ΚΛΔΞ)1: 

Ππκπεξηιακβάλνληαη νη ηχπνη ησλ πξνζεθψλ θαη  νη εηδηθέο θαηαζθεπέο. 

Αλαιπηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε: 

 

 Δθαηφλ πελήληα ελληά (159) πξνζεθψλ κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ (κεκνλσκέλσλ ή 

θαη ηκεκάησλ κεγαιπηέξσλ εληαίσλ ζπλφισλ), απηνθσηηδφκελσλ, αεξνζηεγψλ 

θαη αλνηγφκελσλ, κε δηάθνξα ζπζηήκαηα αλνίγκαηνο θαη  εθνδηαζκέλσλ κε 

ζπζηήκαηα ελεξγεηηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθήο πγξαζίαο ζαξάληα επηά (47) εμ απηψλ.  

 

 Νη πξνζήθεο απαηηνχλ δπν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500) ηεκάρηα led spots ζε 

ξάγα, ρίιηα εμαθφζηα εμήληα δχν (1.662) κέηξα γξακκηθά led θαη ηξηάληα νθηψ 

κέηξα  θαη εβδνκήληα εθαηνζηά  (38,70) γξακκηθά mini led Bar, αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν ηνπο.  

 

 Δίθνζη (20) κεηαιιηθψλ βαζξψλ κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ. 

 

 Ρξηάληα έμη (36) ινηπψλ εθζεζηαθψλ θαηαζθεπψλ. 

 

Ρα πξνο πξνκήζεηα αληηθείκελα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο θαη ζρεδηαζηηθά, σο πξνο 

ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο, ζην παξφλ Ρεχρνο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξα-

θψλ, θαη ζηα ζρεηηθά επηκέξνπο ηεχρε ηεο Δγθεθξηκέλεο Κνπζεηνγξαθηθήο Κειέηεο 

Δθαξκνγήο Κ.Δ.Ι.Ρ (Ξαξάξηεκα ΗΗΗ)2.   

                                           

1 Ζ νλνκαζία ηνπ Κνπζείνπ Λεφηεξνπ Διιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ (ΚΛΔΞ) έρεη πξφζθαηα αληηθαηαζηήζεη ηελ 
παιαηά ηνπ νλνκαζία: «Κνπζείν Διιεληθήο Ιατθήο Ρέρλεο» (ΚΔΙΡ) κε βάζε ην Ξ.Γ.4, ΦΔΘ.Α7 ηεο 
22/01/2018. Ζ Δγθεθξηκέλε Κνπζεηνγξαθηθή Κειέηε δηαηεξεί ηελ παιαηά νλνκαζία. Υο εθ ηνχηνπ, φπνπ 
ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο εκθαλίδεηαη ε παιαηά νλνκαζία, ζα λνείηαη ε λέα. 
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Πει.3 

Α. ΠΡΟΘΗΚΔ ΚΑΙ ΔΚΘΔΙΑΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ  

 

Πηνλ εθζεζηαθφ εμνπιηζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηχπνη ησλ πξνζεθψλ, νη εηδηθέο 

θαηαζθεπέο θαη νη θαηαζθεπέο γηα ηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο. 

 

Α.1. Διζαγυγή 

Νη πξνζήθεο ζπληίζεληαη απφ ηα επί κέξνπο θαηαζθεπαζηηθά ηνπο ζηνηρεία: θέιπθνο, 

θσηηζκφ, κε φια ηα ζπλνδεπηηθά ζπζηήκαηα θσηηζκνχ, ελεξγεηηθφ έιεγρν ζπλζε-

θψλ πεξηβάιινληνο εληφο ησλ πξνζεθψλ, κε φια ηα ζπλνδεπηηθά ζπζηήκαηά ηνπ, 

θαζψο θαη απφ ηνλ πιήξε εμνπιηζκφ κε φιεο ηηο επηπξφζζεηεο θαηαζθεπέο πνπ απαη-

ηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ εθζεκάησλ. 

Θάζε πξνζήθε είλαη εμεηδηθεπκέλε ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο εθζεζηαθήο ελφηεηαο 

πνπ θηινμελεί. Δπεηδή δελ πξφθεηηαη γηα ηππνπνηεκέλεο πξνζήθεο βηνκεραληθήο ή 

καδηθήο παξαγσγήο, θάζε θαηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα ζα πξέπεη λα εθπνλείηαη κε 

ηδηαίηεξε επηκέιεηα, ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη 

Ξαξαιαβήο (ΔΞΞ) ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη δπλαηφηεηα δηαξθνχο θαη 

απξφζθνπηεο παξνπζίαο ηεο θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο.  

Νη πξνζήθεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ αλζεθηηθά, ρεκηθά νπδέηεξα, αληηφμηλα 

πιηθά, ζπκβαηά κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη γηα θάζε αληηθείκελν.  

Ξαξάιιεια, ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο αζθαιείο γηα ηα εθζέκαηα θαη, γεληθά, 

νθείινπλ λα παξνπζηάδνπλ θαηαζθεπαζηηθή αξηηφηεηα θαηά ηε θάζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο αιιά θαη αληνρή ζην ρξφλν. Πεκεηψλεηαη φηη ζα δνζεί πνιχ κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ άςνγε πνηφηεηα φισλ ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ 

πξνζεθψλ, φπσο: αεξνζηεγαλφηεηα, έιεγρνο ζπλζεθψλ κηθξνθιίκαηνο, ζπλαξκνγή 

ησλ αθκψλ θαη ησλ αξκψλ θαη φια φζα ζπλδένληαη κε ηελ άςνγε ηερληθή θαη 

αηζζεηηθή αξηηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

Βαζηθή ζρεδηαζηηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή πξνυπφζεζε είλαη ε πςειή αηζζεηηθή θαη 

πνηφηεηα ησλ επί κέξνπο πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ πεξηγξαθέο θαη πξνδηα-

γξαθέο.  

 

Α.2. Γενικά 

Νη πξνζήθεο ζπληίζεληαη απφ ηα επί κέξνπο θαηαζθεπαζηηθά ηνπο ζηνηρεία: θέιπθνο, 

θσηηζκφ, κε φια ηα ζπλνδεπηηθά ζπζηήκαηα θσηηζκνχ, ελεξγεηηθφ ή παζεηηθφ κέζν 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο εληφο ησλ πξνζεθψλ, κε φια ηα 

ζπλνδεπηηθά ζπζηήκαηά ηνπ, φπνπ πθίζηαηαη, θαζψο θαη απφ ηνλ πιήξε εμνπιηζκφ 

κε φιεο ηηο επηπξφζζεηεο θαηαζθεπέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

ηελ παξνπζίαζε ησλ εθζεκάησλ. 

 

Νη πξνζήθεο θαηαζθεπάδνληαη απφ αλζεθηηθά, ρεκηθά νπδέηεξα, αληηφμηλα πιηθά, 

ζπκβαηά κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη γηα θάζε αληηθείκελν.  

Ξαξάιιεια πξέπεη λα είλαη απνιχησο αζθαιείο γηα ηα εθζέκαηα θαη, γεληθά, 

νθείινπλ λα παξνπζηάδνπλ θαηαζθεπαζηηθή αξηηφηεηα,  αεξνζηεγαλφηεηα  θαη 

αληνρή ζην ρξφλν θαη ηα πιηθά λα κελ εθπέκπνπλ πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο 

(VOC).  
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Πει.4 

Γεληθά, σο πξνζήθεο λννχληαη νη  θαηαζθεπέο ηχπνπ εξκαξίνπ, κε θέξνληα ζηνηρεία 

κεηαιιηθφ ζθειεηφ απφ αινπκίλην ή επηκεηαιισκέλν ράιπβα θαη θαηά πεξίπησζε 

θξπζηάιιηλα κέξε, θαη θχξηεο φςεηο απφ δηαθαλείο θξπζηάιιηλεο επηθάλεηεο. Πηηο 

πξνζήθεο θαηά πεξίπησζε ελζσκαηψλεηαη θαη ν θσηηζκφο. Γηακνξθψλνληαη θαζ’ 

χςνο ζε ηξία ηκήκαηα κε απηνηειή ιεηηνπξγία, αιιά δνκηθή ζπλέρεηα.  

 

Δηδηθφηεξα:  

α) Ρν αλψηεξν ηκήκα, φπνπ - θαηά πεξίπησζε - είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν  

ηνπνζεηείηαη ν ηερλεηφο θσηηζκφο. 

β) Ρν κέζν ηκήκα ή ρψξνο θηινμελίαο εθζεκάησλ.  

γ) Πην θαηψηεξν ηκήκα – θχηνο κεραληζκψλ.  

 

Σο ανώηεπο ημήμα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε πξνζήθε έρεη θξπζηάιιηλε 

νξνθή,  απνηειείηαη απφ έλαλ επηζθέςηκν ρψξν, ζηεγαλά δηαρσξηζκέλν απφ ηνλ 

εθζεζηαθφ κε έλα δηαρσξηζηηθφ απφ αδξαλέο πιηθφ, φπσο κέηαιιν ή εηδηθφ πιαζηηθφ 

θπςεισηφ πάλει ηχπνπ forex ή άιιν ηζνδχλακν, θαη είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 

γηα λα δερζεί ηηο αλαγθαίεο γηα ην θσηηζκφ εγθαηαζηάζεηο (θσηηζηηθά ζψκαηα, 

ζπζηήκαηα ξχζκηζεο θιπ.) θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο ηνπο, φπσο πξνβιέπνληαη 

απφ ηε κειέηε θσηηζκνχ. Φέξεη επίζεο κία απφ ηηο δχν απαηηνχκελεο θιεηδαξηέο 

αζθαιείαο, ηνπ “εθζεζηαθνχ ρψξνπ” ηεο πξνζήθεο.  

 

Ν ρψξνο απηφο είλαη επηζθέςηκνο ζηηο κελ επίηνηρεο πξνζήθεο απφ ηε πξφζνςε, 

κέζσ αλαθιηλφκελεο ζπξίδαο, ε νπνία αλνίγνληαο ζηαζεξνπνηείηαη ζε γσλία 90ν 

ηνπιάρηζηνλ (εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο φιεο - ζπξφκελεο - 

ζχξαο ηεο πξνζήθεο), ζηηο δε πεξίνπηεο πξνζήθεο απφ αθαηξνχκελν θάιπκκα 

νξνθήο. Ν ρψξνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ θέξεη ζπξίδεο εθηφλσζεο ηεο παξαγφκελεο 

ζεξκφηεηαο.  

 

Ο σώπορ θιλοξενίαρ ηυν εκθεμάηυν θαηαζθεπάδεηαη κε βάζε κεηαιιηθή 

απνιχησο νξηδφληηα (θαηάιιεια ξπζκηδφκελε), πάλσ ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη 

αλάινγα κε ην ζρεδηαζκφ, νη πξνβιεπφκελεο θαηά πξνζήθε επηκέξνπο βάζεηο ησλ 

εθζεκάησλ. Νη πεξηκεηξηθέο επηθάλεηεο είλαη απφ αληηαλαθιαζηηθφ extra clear 

(ππέξιεπθν) laminated (πνιπζηξσκαηηθφ) γπαιί, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 10 mm 

(6+4+0,76 κεκβξάλε PVB)  κε εζσηεξηθφ θίιηξν UV. Ν εθζεζηαθφο ρψξνο αζθαιίδεη 

θαη είλαη επηζθέςηκνο κε εληαίν ηξφπν γηα φιεο ηηο νκνεηδείο πξνζήθεο πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ ίδην ηχπν έζησ θαη αλ ππάξρεη “θαηάηκεζε” ηεο ζχξαο επηζθέςεσο ζηα ηκήκαηα 

πνπ θαίλνληαη ζηε κειέηε, δηαηεξψληαο φκσο πάληα εληαίν ηξφπν αλνίγκαηνο. Tα 

αλνηγφκελα ηκήκαηα ζηα νπνία δηαηξείηαη ε εθζεζηαθή επηθάλεηα ηεο πξνζήθεο δελ 

ζα είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηα γεληθά ζρέδηα – φςεηο ηεο 

κνπζεηνγξαθηθήο κειέηεο εθαξκνγήο. 

 

Νη ζχξεο, αλνηγφκελεο, εμαζθαιίδνπλ άκεζε επηζθεςηκφηεηα ζην 100% ηεο 

πξνζήθεο (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ αλαθιηλφκελσλ θαη θπιηφκελσλ ζπξψλ, φπνπ ην 

ειάρηζην επηηξεπφκελν άλνηγκα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Πε θάζε πεξίπησζε, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν αλνίγκαηνο, νη ζχξεο ζθξαγίδνπλ ζηεγαλά ηνλ εθζεζηαθφ 
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Πει.5 

ρψξν. Όπνπ ζπλαληψληαη δχν αλνηγφκελα ή ζπξφκελα ζηνηρεία, ε ζηεγαλφηεηα 

εμαζθαιίδεηαη κε δηαθαλέο ειαζηηθφ, νπδέηεξν ρεκηθά παξέκβπζκα, ζε φιν ην κήθνο 

ηεο επαθήο. Διαζηηθφ παξέκβπζκα ηνπνζεηείηαη θαη πεξηκεηξηθά ηνπ αλνίγκαηνο 

θάζε πξνζήθεο ζηελ επαθή ηεο κε ηα θξχζηαιια.  

 

ηο καηώηεπο ημήμα πξνβιέπεηαη θαηά πεξίπησζε, αλεμάξηεηνο επηζθέςηκνο 

ρψξνο, πνπ είλαη ζηεγαλά δηαρσξηζκέλνο απφ ηνλ εθζεζηαθφ, θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλνο γηα λα δερζεί ηε κία απφ ηηο δχν απαηηνχκελεο θιεηδαξηέο αζθαιείαο 

ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ, θαη ηνπο φπνηνπο κεραληζκνχο αλνίγκαηνο ηεο ζχξαο ηεο 

πξνζήθεο νη νπνίνη θαηά πεξίπησζε πξνζαξκφδνληαη ζηελ κεηαιιηθή βάζε ηεο 

πξνζήθεο. Ρν ηκήκα απηφ ζηηο πξνζήθεο κε αλνηγφκελε ζχξα θαη ζηηο πεξίνπηεο κε 

αλαθιηλφκελε θαη θπιηφκελε ζχξα θαιχπηεηαη απφ ηε ζχξα ηεο πξνζήθεο, ε νπνία ζε 

φιν ην αληίζηνηρν χςνο είλαη ρξσκαηηζκέλε απφ ηε πίζσ πιεπξά (back paint). 

 

Νη βάζεηο ησλ πξνζεθψλ δηαζέηνπλ ξπζκηδφκελα πέικαηα γηα ην αιθάδηαζκα ησλ 

πξνζεθψλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελεξγεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ ζηε βάζε ηεο πξνζήθεο, νη βάζεηο ηφηε είλαη ππεξπςσκέλεο 

θαη δηαζέηνπλ αλεμάξηεηα επηζθέςηκν ρψξν (ρσξίο λα απαηηείηαη ην άλνηγκα ηεο 

πξνζήθεο) γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

Α.3. Σύποι πποθηκών και εκθεζιακών καηαζκεςών. 

Γηαθξίλνπκε πέληε βαζηθνχο ηχπνπο πξνζεθψλ.  

 

- Διεχζεξε πεξίνπηε πξνζήθε (Ρχπνο Α). 

- Διεχζεξε πεξίνπηε πξνζήθε επηηξαπέδηα (Ρχπνη Β – Γ).  

- Δπίηνηρε πξνζήθε (Ρχπνο Γ). 

- Αλαξηψκελε επίηνηρε πξνζήθε (Ρχπνο Δ). 

- Σσλεπηή πξνζήθε δηπιήο φςεσο (Ρχπνο Ε). 

- Ιπφκελε ειεχζεξε πεξίνπηε πξνζήθε (Ρχπνο Ζ).  

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο πξνζεθψλ ππάξρνπλ αθφκα εηδηθέο κνπζεηαθέο 

θαηαζθεπέο θαη θαηαζθεπέο πνπ ζα θηινμελήζνπλ ηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο ηεο 

έθζεζεο. Αλαιπηηθφηεξα: 

- Νη ηχπνη S1, S3, S4, S6 θαη S7 αθνξνχλ εηδηθέο θαηαζθεπέο πνπ είλαη πξνζήθεο. 

- Νη ηχπνη S2 θαη S17 είλαη ηα βάζξα ηεο έθζεζεο. 

- Νη ηχπνη  S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16 αθνξνχλ δηάθνξεο 

θαηαζθεπέο (θνξλίδεο , ηελ ππνδνκή γηα ην έθζεκα ηνπ δσκαηίνπ ηνπ Θεφθηινπ θ.α.) 

πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνζεθψλ. 

- πάξρνπλ ςεθηαθέο εθαξκνγέο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

πξνζεθψλ. Ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη επηθαηξνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο ςεθηαθψλ 

ππνδνκψλ θαη νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηή ηνπνζέηεζε  ησλ ςεθηαθψλ 
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Πει.6 

εθαξκνγψλ πνπ αθνξνχλ πξνζήθεο θαη κνπζεηαθέο θαηαζθεπέο ζηελ έθζεζε, 

ζχκθσλα κε ηελ κνπζεηνγξαθηθή κειέηε εθαξκνγήο. 

Ξαξαθάησ αλαιχνληαη νη βαζηθνί ηχπνη πξνζεθψλ θαη νη εηδηθέο θαηαζθεπέο πνπ 

αθνξνχλ πξνζήθεο. 

1. Διεύζερε περίοπηε προζήθε [ηύπος Α] 

Ξξφθεηηαη γηα πεξίνπηε απηνθσηηδφκελε πξνζήθε κε βάζε απφ θέξνληα κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ. Ζ νξνθή θαη ηα ηνηρψκαηα ηεο πξνζήθεο θαηαζθεπάδνληαη απφ θέξνληα 

θξχζηαιια, ελσκέλα κεηαμχ ηνπο κε δνκηθέο ζθξαγίζεηο γηα λα ππνβνεζνχλ ηελ 

κεηαθνξά ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ. Ζ κηα εθ ησλ ηεζζάξσλ πιεπξψλ ηεο 

πξνζήθεο έρεη αλνηγφκελν θξχζηαιιν. Ρα θξχζηαιια θαηαζθεπάδνληαη απφ 

αληηαλαθιαζηηθφ extra clear (ππέξιεπθν) laminated (πνιπζηξσκαηηθφ) γπαιί.  

 

Ρα πεξηκεηξηθά  θξχζηαιια έρνπλ πάρνο 10 mm (6+4+0,76 κεκβξάλε PVB) θαη ε 

θξπζηάιιηλε νξνθή, πάρνο 16 mm (8+8+0,76 κεκβξάλε PVB). Ζ βάζε ηεο 

πξνζήθεο, ζηεγαλά δηαρσξηζκέλε απφ ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηεο, εηζέρνπζα ηνπ 

πάιηλνπ θισβνχ ≤ θαηά 2 εθ. είλαη κεηαιιηθή, βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. 

Θαηά πεξίπησζε, ζηε βάζε ηνπνζεηνχληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ κηθξνθιίκαηνο ησλ 

πξνζεθψλ.  

Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο πξνζήθεο βάθνληαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε 

απφρξσζε RAL θαη πθή ΚΑΡ ή ΠΑΡΗΛΔ έπεηηα απφ δεηγκαηηζκφ. 

Νη δηαζηάζεηο  δηαθέξνπλ απφ θαηαζθεπή ζε θαηαζθεπή θαη πεξηγξάθνληαη ζην 

άξζξν ΔΔ1 ηνπ Ρεχρνπο Β Θεθ. 1 ηνπ εθζεζηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ θαηαζθεπή ησλ 

πξνζεθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο (βιπ. Πρέδην Α ζει.75 ηνπ 

ηεχρνπο Γ ζρεδίσλ εθζεζηαθνχ εμνπιηζκνχ). 

 

Ρν ζχζηεκα αλνίγκαηνο ηεο πξνζήθεο είλαη κε αλαθιηλφκελν ην θηλνχκελν κέξνο ζε 

άλσ νξηδφληην άμνλα θαη θπιηφκελν πξνο 2 θαηεπζχλζεηο δεμηά θαη αξηζηεξά (βι. 

Άξζξν ΠΑΞ1 ηνπ Ρεχρνπο Β Θεθ. 1). Ν κεραληζκφο επηθνιιάηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θξπζηάιινπ ηεο ζχξαο θαη έρεη χςνο ≤12 εθ. Θαηά κήθνο ηεο δψλεο ηνπνζέηεζεο 

ηνπ κεραληζκνχ, ην θξχζηαιιν βάθεηαη εζσηεξηθά (back painted). Ζ ζχξα θιεηδψλεη 

ζηε βάζε ηεο πξνζήθεο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο ηχπνπ ABLOY ή άιιε ηζνδχλακε.  

Ν κεραληζκφο νιίζζεζεο ζην πάλσ κέξνο ηνπ θξπζηάιινπ ηεο ζχξαο έρεη χςνο ≤ 2 

εθ. θαη ζα εμαζθαιίδεη πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο πξνζήθεο ≥ 70% ηεο 

εθζεζηαθήο επηθάλεηαο. Γηα ηηο πξνζήθεο πιάηνπο κέρξη 1,00m ζα εμαζθαιίδεη 

πξφζβαζε ≥ 90% ηεο εθζεζηαθήο επηθάλεηαο. 

 

2. Διεύζερε περίοπηε προζήθε [ηύπος Α1] 

Νη πξνζήθεο απηέο είλαη φκνηεο κε ηηο πξνεγνχκελεο, κε ηε δηαθνξά φηη ζηε βάζε 

ηεο πξνζήθεο ηνπνζεηνχληαη επηπιένλ ζηεξίγκαηα θαη αληίβαξα γηα ηελ θξπθή θαη 

αζθαιή ζηήξημή ηεο ζηελ πνδηά ηνπ παξαζχξνπ. Ζ πιάηε ηεο πξνζήθεο είλαη 

backpainted κε ζθνπφ ηελ αδηαθάλεηα πξνο ην παξάζπξν. 
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Πει.7 

Ξξφθεηηαη γηα κηθξφηεξεο απφ ηνλ ηχπν Α πξνζήθεο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα 

αλνίγκαηα ηνπ ηζνγείνπ ηεο εθζεζηαθήο ελφηεηαο εηζαγσγή, ζην ηδακί Ρζηζδαξάθε.  

Νη δηαζηάζεηο δηαθέξνπλ θαη πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν ΔΔ2 ηνπ Ρεχρνπο Β Θεθ. 1 

ηνπ εθζεζηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ θαηαζθεπή ησλ πξνζεθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο (βιπ. Πρέδην Α1 ζει.76 ηνπ ηεχρνπο Γ ζρεδίσλ εθζεζηαθνχ 

εμνπιηζκνχ). 

3. Διεύζερε περίοπηε προζήθε [Τύπος Β] 

Ξεξίνπηε απηνθσηηδφκελε πξνζήθε πνπ απνηειείηαη απφ κηα κεηαιιηθή βάζε ζηελ 

νπνία ηνπνζεηείηαη θξπζηάιιηλνο θψδσλαο. Ζ βάζε ηεο πξνζήθεο θαηαζθεπάδεηαη 

απφ κεηαιιηθφ θέξνληα ζθειεηφ θαη κεηαιιηθή επέλδπζε. Ν θψδσλαο 

θαηαζθεπάδεηαη απφ θξχζηαιια αληηαλαθιαζηηθά extra clear (ππέξιεπθα) laminated 

(πνιπζηξσκαηηθά) πάρνπο 10 mm (6+4+0,76 κεκβξάλε PVB) ελσκέλα κεηαμχ ηνπο 

κε δνκηθέο ζθξαγίζεηο ππφ γσλία 45°. 

Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο πξνζήθεο βάθνληαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε 

απφρξσζε RAL θαη πθή ΚΑΡ ή ΠΑΡΗΛΔ έπεηηα απφ δεηγκαηηζκφ. 

Ζ πξνζήθε αλνίγεη κε ειεθηξνθίλεην κεραληζκφ θάζεηεο αλχςσζεο ηνπ 

θξπζηάιιηλνπ θψδσλα.  Ζ πξνζήθε θιεηδψλεη  ζηε βάζε ηεο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο 

ηχπνπ ABLOY ή άιιε ηζνδχλακε. Ζ επηινγή ηνπ κεραληζκνχ αλχςσζεο εμαξηάηαη 

απφ ην χςνο ηεο βάζεο ηεο πξνζήθεο. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξνπζηάζεη ηερληθή 

ιχζε γηα ηελ θάζεηε ειεθηξνθίλεηε αλχςσζε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξνζεθψλ ηχπνπ 

Β πνπ ην θάησ κέξνο ηεο πξνζήθεο είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ. 

Νη δηαζηάζεηο δηαθέξνπλ θαη πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν ΔΔ2 ηνπ Ρεχρνπο Β Θεθ. 1 

ηνπ εθζεζηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ θαηαζθεπή ησλ πξνζεθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο (βιπ. Πρέδην Β ζει.77 ηνπ ηεχρνπο Γ ζρεδίσλ εθζεζηαθνχ 

εμνπιηζκνχ). 

4. Διεύζερε περίοπηε επηηραπέδηα προζήθε [Τύπος Γ] 

Ξξνζήθε πνπ ηνπνζεηείηαη ζε κεηαιιηθή βάζε (ηξαπέδη, πάγθν ή ξάθη) θαη πνπ 

απνηειείηαη απφ έλαλ ή δχν θξπζηάιιηλνπο θψδσλεο. Ν ζθειεηφο ηεο βάζεο θέξεη 

κεηαιιηθή επέλδπζε θαη ζα έρεη θέξνπζα ηθαλφηεηα επηπιένλ 100kg εθηφο ηνπ 

βάξνπο ηνπ θψδσλα. Ν θξπζηάιιηλνο θψδσλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ θξχζηαιια 

αληηαλαθιαζηηθά extra clear (ππέξιεπθα) laminated (πνιπζηξσκαηηθά) πάρνπο 10 

mm (6+4+0,76 κεκβξάλε PVB) ελσκέλα κεηαμχ ηνπο ππφ γσλία 45°. 

 

Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο πξνζήθεο βάθνληαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε 

απφρξσζε RAL θαη πθή ΚΑΡ ή ΠΑΡΗΛΔ έπεηηα απφ δεηγκαηηζκφ. 

 

Ζ πξνζήθε αλνίγεη κε πεξηζηξνθή θξπζηάιιηλνπ θψδσλα γχξσ απφ νξηδφληην άμνλα, 

κέζσ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο αλνίγκαηνο κε βξαρίνλεο  (βι. Άξζξν ΠΑΞ4). Ρν 

ζχζηεκα ελζσκαηψλεηαη ζηε κεηαιιηθή βάζε θαη δελ ζα είλαη νξαηφ. Ζ πξνζήθε 

θιεηδψλεη ζηε βάζε ηεο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο ηχπνπ ABLOY ή άιιε ηζνδχλακε. 

 

Νη δηαζηάζεηο δηαθέξνπλ θαη πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν ΔΔ2 ηνπ Ρεχρνπο Β Θεθ. 1 

ηνπ εθζεζηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ θαηαζθεπή ησλ πξνζεθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
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Πει.8 

ζρέδηα ηεο κειέηεο (βιπ. Πρέδην Γ ζει.78 ηνπ ηεχρνπο Γ ζρεδίσλ εθζεζηαθνχ 

εμνπιηζκνχ). 

 

5. Δπίηοητε προζήθε [Τύπος Γ] 

Ν ηχπνο Γ είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηχπνο πξνζήθεο. Ξξφθεηηαη γηα επίηνηρε 

απηνθσηηδφκελε πξνζήθε ηχπνπ εξκαξίνπ απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ. Ζ πιάηε, ε βάζε 

θαη ηα πιατλά έρνπλ εζσηεξηθά κεηαιιηθή επέλδπζε. Ζ φςε ηεο πξνζήθεο έρεη 

αλνηγφκελεο θξπζηάιιηλεο επηθάλεηεο/ζχξεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζην 

εζσηεξηθφ ηεο. Ρα δηαηξνχκελα ηκήκαηα ηεο φςεο ηεο πξνζήθεο (εθζεζηαθφο ρψξνο-

ζχξεο) ζα είλαη ηζνκνηξαζκέλα ζε δχν ηκήκαηα γηα κήθνο πξνζήθεο κέρξη 4.00 

κέηξα. Πηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξνπ κήθνπο πξνζήθεο ζα είλαη ηζνκνηξαζκέλα ζην 

κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ ηκεκάησλ, φπνπ ην θάζε έλα απφ απηά δελ ζα μεπεξλά ηα 

2,00 κέηξα. Θαηά πεξίπησζε, φπνπ ε πξνζήθε έρεη ειεχζεξε πιατλή φςε (φςε πνπ 

δελ αθνπκπάεη ζε ηκήκα ηνίρνπ ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ), ηφηε ε φςε απηή 

θαηαζθεπάδεηαη απφ θξχζηαιιν (θαη φρη απφ κέηαιιν φπσο νη ππφινηπεο πξνζήθεο 

ηχπνπ Γ).  

Όια ηα θξχζηαιια είλαη αληηαλαθιαζηηθά extra clear (ππέξιεπθα) laminated 

(πνιπζηξσκαηηθά) πάρνπο 10 mm (6+4+0,76 κεκβξάλε PVB). 

Ζ πξνζήθε απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα, ηε βάζε (ρψξνο κεραληζκψλ), ηνλ κεζαίν 

εθζεζηαθφ ρψξν θαη ηελ νξνθή (ρψξνο θσηηζκνχ).  

Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο πξνζήθεο βάθνληαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε 

απφρξσζε RAL θαη πθή ΚΑΡ ή ΠΑΡΗΛΔ έπεηηα απφ δεηγκαηηζκφ. 

Νη θξπζηάιιηλεο επηθάλεηεο/ζχξεο ζηελ φςε ηεο πξνζήθεο είλαη αλνηγφκελεο κε 

κεραληζκνχο κεηαθηλνχκελνπ άμνλα πεξηζηξνθήο (βι. Άξζξν ΠΑΞ2).  Θαηά κήθνο 

ηεο δψλεο ηνπνζέηεζεο ηνπ κεραληζκνχ, ην θξχζηαιιν βάθεηαη εζσηεξηθά (back 

painted) ζε χςνο ≤ 10 εθ. ψζηε ν κεραληζκφο λα κελ είλαη νξαηφο. 

Πην κεηαιιηθφ ζθειεηφ ηεο πξνζήθεο ελζσκαηψλνληαη θιεηδαξηέο ηχπνπ ABLOY ή 

άιιεο ηζνδχλακεο, πνπ αζθαιίδνπλ ην άλνηγκα ζηε βάζε θαη ζηελ νξνθή ηεο 

πξνζήθεο. 

Ν ρψξνο ηεο νξνθήο (ρψξνο θσηηζκνχ) είλαη ζηεγαλά δηαρσξηζκέλνο απφ ηνλ 

κεζαίν εθζεζηαθφ ρψξν θαη θηινμελεί ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ν 

ρψξνο απηφο είλαη επηζθέςηκνο απφ ηελ πξφζνςε, κέζσ αλαθιηλφκελεο ζχξαο. 

Νη δηαζηάζεηο δηαθέξνπλ θαη πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν ΔΔ2 ηνπ Ρεχρνπο Β Θεθ. 1 

ηνπ εθζεζηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ θαηαζθεπή ησλ πξνζεθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο (βιπ. Πρέδην Γ ζει.79 ηνπ ηεχρνπο Γ ζρεδίσλ εθζεζηαθνχ 

εμνπιηζκνχ). 

6. Δπίηοητε προζήθε [Τύπος Γ1] 

Ν ηχπνο Γ1 είλαη ίδηνο κε ηνλ πξνεγνχκελν κε ηελ δηαθνξά φηη ζηνλ κεζαίν 

εθζεζηαθφ ρψξν ηεο πξνζήθεο, θαηά πεξίπησζε, δηακνξθψλνληαη κεηαιιηθά 

ζπξηάξηα ή εξκάξηα, επηζθέςηκα ζην θνηλφ πιάηνπο ≤ 60 εθ. Ρν ζχζηεκα αλνίγκαηφο 

ηνπο απνηειείηαη απφ ηειεζθνπηθνχο κεραληζκνχο αληνρήο ≥ 60 kg. Ρα εθζέκαηα 

πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπξηαξηψλ θαιχπηνληαη κε πξνζηαηεπηηθφ 

θξχζηαιιν. Ρα ζπξηάξηα δηαζέηνπλ απηφκαην θσηηζκφ θαη αζθαιίδνπλ κε θιεηδαξηά 

αζθαιείαο ηχπνπ ABLOY ή άιιε ηζνδχλακε. 
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Πει.9 

 

Νη δηαζηάζεηο δηαθέξνπλ θαη πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν ΔΔ2 ηνπ Ρεχρνπο Β Θεθ. 1 

ηνπ εθζεζηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ θαηαζθεπή ησλ πξνζεθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο (βιπ. Πρέδην Γ ζει.80 ηνπ ηεχρνπο Γ ζρεδίσλ εθζεζηαθνχ 

εμνπιηζκνχ). 

7. Αλαρηώκελε επίηοητε προζήθε [Τύπος Δ] 

Ξξνζήθε βάζνπο ≤20 εθ. πνπ αλαξηάηαη ζηηο εθζεζηαθέο επηθάλεηεο. 

 

Απνηειείηαη απφ κεηαιιηθή βάζε παθησκέλε ζηνλ ηνίρν, πάλσ ζηελ νπνία 

πξνζαξκφδεηαη θξπζηάιιηλνο θψδσλαο. Ζ βάζε ηεο πξνζήθεο απνηειείηαη απφ 

κεηαιιηθφ θέξνληα ζθειεηφ πάρνπο 5 εθ. Ν θψδσλαο θαηαζθεπάδεηαη απφ 

θξχζηαιια αληηαλαθιαζηηθά extra clear (ππέξιεπθα) laminated (πνιπζηξσκαηηθά) 

πάρνπο 10 mm (6+4+0,76 κεκβξάλε PVB) ελσκέλα κεηαμχ ηνπο ππφ γσλία 45°. 

 

Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο πξνζήθεο βάθνληαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε 

απφρξσζε RAL θαη πθή ΚΑΡ ή ΠΑΡΗΛΔ έπεηηα απφ δεηγκαηηζκφ. 

Ν θξπζηάιιηλνο θψδσλαο αλνίγεη κε πεξηζηξνθή ηνπ θαηά 90° πεξί ηνλ θάζεην 

άμνλα θαη κε ηε βνήζεηα κεληεζέδσλ κηθξήο δηαηνκήο.  Ζ πξνζήθε θιεηδψλεη κε δχν 

θιεηδαξηέο αζθαιείαο ηχπνπ ABLOY ή άιιεο ηζνδχλακεο.  

 

Νη δηαζηάζεηο δηαθέξνπλ θαη πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν ΔΔ2 ηνπ Ρεχρνπο Β Θεθ. 1 

ηνπ εθζεζηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ θαηαζθεπή ησλ πξνζεθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο (βιπ. Πρέδην Γ ζει.81 ηνπ ηεχρνπο Γ ζρεδίσλ εθζεζηαθνχ 

εμνπιηζκνχ). 

 

8. Χφλεσηή προζήθε δηπιής όυεφς [Τύπος Ε] 

Σσλεπηή πξνζήθε δηπιήο φςεσο, πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηα αλνίγκαηα (ζχξεο, 

παξάζπξα) ησλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ. Θαηαζθεπάδεηαη απφ κεηαιιηθή πιαηζησηή 

θέξνπζα θαηαζθεπή. Ζ πξνζήθε παθηψλεηαη ζην πξέθη θαη ζηελ πνδηά ηνπ 

αλνίγκαηνο θαη απνηειείηαη απφ δχν θξπζηάιιηλεο επηθάλεηεο εθαηέξσζελ. Όια ηα 

θξχζηαιια είλαη αληηαλαθιαζηηθά extra clear (ππέξιεπθα) laminated 

(πνιπζηξσκαηηθά) πάρνπο 10 mm (6+4+0,76 κεκβξάλε PVB).  

 

Ζ πιάηε ηεο πξνζήθεο νηαλ είλαη ηπθιή είλαη βακκέλε (backpainted). 

        

Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο πξνζήθεο βάθνληαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε 

απφρξσζε RAL θαη πθή ΚΑΡ ή ΠΑΡΗΛΔ έπεηηα απφ δεηγκαηηζκφ. 

 

Ζ κηα εθ ησλ δχν φςεσλ ηεο πξνζήθεο αλνίγεη κε κεραληζκφ κεηαθηλνχκελνπ άμνλα 

πεξηζηξνθήο (βι. Άξζξν ΠΑΞ2). Ζ πξνζήθε θιεηδψλεη κε θιεηδαξηέο αζθαιείαο 

ηχπνπ ABLOY ή άιιεο ηζνδχλακεο. 
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Πει.10 

Νη δηαζηάζεηο δηαθέξνπλ θαη πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν ΔΔ2 ηνπ Ρεχρνπο Β Θεθ. 1 

ηνπ εθζεζηαθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ θαηαζθεπή ησλ πξνζεθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο (βιπ. Πρέδην Γ ζει.82 ηνπ ηεχρνπο Γ ζρεδίσλ εθζεζηαθνχ 

εμνπιηζκνχ). 

9. Λσόκελε ειεύζερε περίοπηε προζήθε [Τύπος Ζ] 

Ξξφθεηηαη γηα κηα πξνθαηαζθεπαζκέλε πξνζήθε πηζηνπνηεκέλεο ζπλδεζκνινγίαο κε 

δπλαηφηεηα  ζπλαξκνιφγεζεο/απνζπλαξκνιφγεζεο θαη επέθηαζεο ζε δηάθνξεο 

θαηεπζχλζεηο. Νη πξνζήθεο απηέο ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ρψξνπο πεξηνδηθψλ 

εθζέζεσλ (Θηεξηαθή Δλφηεηα Θ, Όξνθνο Ρδακί Ρζηζδαξάθε) θαη ζπλαξκνινγνχληαη 

κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηηο εθάζηνηε εθζεζηαθέο αλάγθεο ησλ 

πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ ηνπ Κνπζείνπ. 

 

Ζ βάζε θαη ε νξνθή ηεο πξνζήθεο είλαη κεηαιιηθέο. Όιεο νη πιεπξέο ηεο πξνζήθεο  

θαηαζθεπάδνληαη απφ θξχζηαιια αληηαλαθιαζηηθά extra clear (ππέξιεπθν) 

laminated (πνιπζηξσκαηηθφ) κε γπαιί πάρνπο 10 mm (6+4+0,76 κεκβξάλε PVB).  

 

Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο πξνζήθεο βάθνληαη κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε 

απφρξσζε RAL θαη πθή ΚΑΡ ή ΠΑΡΗΛΔ έπεηηα απφ δεηγκαηηζκφ. 

 

Ζ κηα εθ ησλ ηεζζάξσλ θξπζηάιιηλσλ πιεπξψλ ηεο πξνζήθεο απνηειεί ηε ζχξα 

ζηελ νπνία πξνζαξκφδεηαη κεραληζκφο πχξνπ πεξηζηξνθήο (βι. Άξζξν ΠΑΞ3). Πην 

πάλσ θαη θάησ ηκήκα ηεο πξνζήθεο ελδέρεηαη λα απαηηεζεί ε ζπγθφιιεζε θχιισλ 

αινπκηλίνπ ψζηε λα ζηαζεξνπνηνχληαη ηα θξχζηαιια κε ηε βάζε θαη ηελ νξνθή. Πην 

πάλσ θαη θάησ ηκήκα ηεο πξνζήθεο πξνζαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε κεραληζκνί 

αλνίγκαηνο θαη θαηά κήθνο ηεο δψλεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, ην θξχζηαιιν βάθεηαη 

εζσηεξηθά (back painted). 

 

Πηα ζεκεία ζπλέλσζεο ησλ πεξηκεηξηθψλ θξπζηάιισλ ηνπνζεηνχληαη δηαθαλή 

ειαζηηθά ζηεγαλσηηθά παξεκβχζκαηα. Ζ πξνζήθε θιεηδψλεη ζηε βάζε θαη ζηελ 

νξνθή ηεο κε θιεηδαξηέο αζθαιείαο ηχπνπ ABLOY ή άιιεο ηζνδχλακεο. 

Νη δηαζηάζεηο είλαη ηππνπνηεκέλεο 90 εθ κήθνο * 90 εθ πιάηνο * 200 εθ. χςνο. Ζ 

θαηαζθεπή ησλ πξνζεθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο (βιπ. Πρέδην Γ 

ζει. 83 ηνπ ηεχρνπο Γ ζρεδίσλ εθζεζηαθνχ εμνπιηζκνχ). 
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Πει.11 

Α4. Σεσνικέρ  Πποδιαγπαθέρ Πποθηκών και Δκθεζιακών καηαζκεςών 

1.  Ν θέξσλ νξγαληζκφο ησλ πξνζεθψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ κέηαιιν 

(ραιπβδνέιαζκα) θαη ηα δηαθαλή κέξε - εθζεζηαθά κέησπα - απφ γπαιί. Νη πξν-

ζήθεο ζα είλαη αεξνζηεγείο. Νη νξαηέο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ πξνζεθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξαηψλ επηθαλεηψλ ηνπ κεηαιιηθνχ θέξνληνο νξγα-

ληζκνχ, ζα είλαη ρξσκαηηζκέλεο πεξηκεηξηθά κε ρξψκα. Ζ έγθξηζε ησλ εηδηθψλ 

ρξσκαηηθψλ απνρξψζεσλ θαη νη πθέο ησλ πιηθψλ ζα γίλνπλ απφ ην ΚΝΠΔΊΝ 

θαη ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ. Ρα πιηθά πνπ ζα 

έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην ρψξν απηφ (ζηεγαλσηηθά πιηθά, βαθέο θιπ.) 

νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζπληήξεζεο ησλ εθζεκάησλ φπσο πεξη-

γξάθεηαη παξαθάησ.  

2. Νη δηαζηάζεηο θαη κνξθή ηνπ εζσηεξηθνχ σθέιηκνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο ησλ εθ-

ζεκάησλ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οι ακπιβείρ διαζηάζειρ ηυν ππο-

θηκών (εζυηεπικέρ και εξυηεπικέρ) και η θέζη ηοςρ ζηο σώπο θα πποκύ-

τοςν από ηα καηαζκεςαζηικά ζσέδια πος θα ζςνηάξει ο ανάδοσορ ππομη-

θεςηήρ, ο οποίορ έσει ολόκληπη ηην εςθύνη για ηην ζυζηή ένηαξη ηυν 

πποθηκών ζηοςρ ςθιζηάμενοςρ σώποςρ. Σο ζύνολο ηυν 

επικαιποποιημένυν ζσεδίυν, με ηςσόν επικαιποποιήζειρ εκ μέποςρ ηηρ 

Αναθέηοςζαρ Απσήρ, θα καηαηεθούν ενηόρ ηπιών μηνών από ηην 

ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ, θα ελεγσθούν από ηην Δπιηποπή 

Παπακολούθηζηρ και Παπαλαβήρ ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ και καηόπιν 

ειζήγηζήρ ηηρ θα εκγπιθούν από ηην Αναθέηοςζα Απσή ενηόρ 15 ημεπών.  

3.  Θαηά ηνλ ηειηθφ ζρεδηαζκφ ησλ πξνζεθψλ (θάζε εθπφλεζεο ησλ θαηαζθεπαζηη-

θψλ ζρεδίσλ απφ ηνλ αλάδνρν) ζα θαηαηεζνχλ απφ ην Κνπζείν Λεφηεξνπ 

Διιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ  θαη ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη αλαγθαίεο θαηαζθεπέο-ζπζηήκαηα ζηήξημεο ζην εζσηεξηθφ 

ησλ πξνζεθψλ (ξάθηα, βάζεηο, βάζξα θ.α.). 

4.  Πην εζσηεξηθφ ησλ πξνζεθψλ ηνπνζεηνχληαη ηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ ησλ 

πξνζεθψλ, ελψ νη ζπζθεπέο πνπ ειέγρνπλ ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, φπνπ 

απηέο απαηηνχληαη, ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθά ησλ πξνζεθψλ. Πηνλ εζσηεξηθφ ζηε-

γαλφ ρψξν ησλ πξνζεθψλ θαηαιήγνπλ νη απνιήμεηο ησλ θαισδηψζεσλ ησλ LED 

θαη ινηπψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, θαζψο θαη νη αηζζεηήξεο ησλ ζπζθεπψλ ειέγρνπ 

ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο. Νη νπέο δηέιεπζεο ησλ σο άλσ εμαξηεκάησλ νθείινπλ 

λα ζηεγαλνπνηεζνχλ επαξθψο γηα λα δηαηεξήζεη ν εζσηεξηθφο ρψξνο ηελ απαξαί-

ηεηε γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ επξεκάησλ ζηεγαλφηεηα. 

5.  Ρα εμαξηήκαηα θσηηζκνχ πεξηβάιινληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ησλ πξνζε-

θψλ. Νη αθξηβείο δηαζηάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο αλαθέξνληαη ζηα ζρέ-

δηα ηεο κειέηεο εθαξκνγήο. πάξρεη επαξθήο ρψξνο κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσ-

ηεξηθψλ επηθαλεηψλ ησλ πξνζεθψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ. 

6. Νη ζπζθεπέο ειέγρνπ ζρεηηθήο πγξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ησλ πξνζεθψλ (χγξαλζε – 

αθχγξαλζε), φπνπ απηέο απαηηνχληαη, ηνπνζεηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηε βάζε 

ησλ πξνζεθψλ.   

7. Νη πξνζήθεο απνηεινχλ εληαίεο θαη απηφλνκεο θαηαζθεπέο πνπ ζα πξνζαξκνζζνχλ 

ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ αλαδφρνπ πξν-

κεζεπηή. Ρν εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ησλ πξνζεθψλ νθείιεη λα είλαη θαηάιιεια ελη-

ζρπκέλν ζηα ζεκεία πξνζαξκνγήο ησλ πξνζεθψλ ζην κεηαιιηθφ θνξέα. 

8.  Ξξνζήθεο θαη εμνπιηζκφο απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν πξνζθνξάο. Νη πξνζήθεο θαη ν 

εμνπιηζκφο νθείινπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο θαηαζθεπαζηηθήο 
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Πει.12 

αξηηφηεηαο, αληνρήο, θαζψο θαη πςειήο αηζζεηηθήο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο θαη ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ. 

 

9. Ν ηξφπνο αλνίγκαηνο ηεο θάζε είδνπο πξνζήθεο αλαθέξεηαη ζηα επηκέξνπο 

άξζξα ησλ πξνζεθψλ θαη γεληθά ζηελ Κνπζεηνγξαθηθή Κειέηε. 

10.  Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνζεθψλ θαη ησλ 

ινηπψλ εθζεζηαθψλ θαηαζθεπψλ ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζα θέξνπλ πηζην-

πνηεηηθά, ηα νπνία θαη ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ. Ξηζηνπνηεηηθά ζα πξνζθνκη-

ζζνχλ γηα φια ηα βαζηθά θξχζηαιια πνπ πξνδηαγξάθνληαη (ηφζν ηα ππέξιεπθα, 

ηξηπιήο επίζηξσζεο (triplex laminated glass securit, extra white clear), αληηα-

λαθιαζηηθά (antireflex) θαη κε, φζν θαη γηα ηα ρξσκαηηζκέλα), ηηο βαθέο, ηηο ζηιη-

θφλεο, ηα ζηεγαλσηηθά πιηθά, θαζψο θαη γηα ηε ζηεγαλφηεηα ησλ πξνζεθψλ θαη 

ηνπο κεραληζκνχο ελεξγεηηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο θαη 

ελεξγεηηθνχ ειέγρνπ χγξαλζεο-αθχγξαλζεο.  

 

Α5. Μεηαλλική καηαζκεςή Πποθηκών 

Νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο είλαη απφ ζηνηρεία ράιπβα πνηφηεηαο S235 ηνπιάρηζηνλ, 

άξηζηεο πνηφηεηαο θαη αληνρήο.  

Νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο θαζψο θαη νη ζπλ-

δέζεηο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο, ζα πεξηγξαθνχλ πιήξσο απφ ηνπο δηα-

γσληδφκελνπο ζηελ ηερληθή πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάινπλ.  

Σξεζηκνπνηνχληαη ιακαξίλεο θαη ινηπέο δηαηνκέο θαζαξέο ρσξίο παξακνξθψζεηο, 

αηέιεηεο ή άιια ειαηηψκαηα απφ ην εθάζηνηε θαηάιιειν θξάκα, κνξθέο θαη 

δηαζηάζεηο φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πξνηεηλφκελε κειέηε. Βηνκεραλνπνηεκέλα 

πξντφληα φπσο βίδεο, κπνπιφληα, βχζκαηα ζηήξημεο, εηδηθέο δηαηνκέο, παξεκβχζκαηα 

θιπ θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηελ  κειέηε. 

Νη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο θαζψο θαη νη 

ζπλδέζεηο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο ζα νξηζηνχλ ζηα θαηαζθεπζηηθά 

ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή (shop drawings). Πηε ζπλαξκνιφγεζε φπνπ ππάξρεη 

ζπγθφιιεζε πξέπεη λα είλαη άξηζηε γηα λα απνθεχγνληαη νη θάκςεηο ηνπ ζθειεηνχ. 

Νη βάζεηο ησλ θεξνπζψλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ησλ πξνζεθψλ θέξνπλ 

νπσζδήπνηε πφδηα-ξεγνπιαηφξνπο βαξέσο ηχπνπ.  

Δπίζεο ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ: 

- Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ είλαη ηέηνηα ψζηε κεηαμχ ηνπο λα κελ αλαπηχζζνληαη 

βιαπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο φπσο πρ. ειεθηξνιπηηθά ή γαιβαληθά θαηλφκελα θιπ. 

- Πρεηηθά κε ηηο δηαηνκέο δνκηθνχ ράιπβα, ιακαξίλεο, ιάκεο θιπ βι. εηδηθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα.  

- Σξεζηκνπνηείηαη αλνμείδσηνο ράιπβαο (ρξσκνληθειηνχρνο) γηα ρξήζε ζην 

εμσηεξηθφ ή ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ κε ηειείσκα Καη ή Παηηλέ. 

- Σξεζηκνπνηείηαη αινπκίλην θαηάιιειν γηα δνκηθέο εθαξκνγέο, ζχκθσλα κε ηα 

Διιεληθά πξφηππα ηνπ Δ.Ι.Ν.Ρ. 

- Σξεζηκνπνηνχληαη εθηνλνχκελα βχζκαηα αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηή απφ 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνπ ζα πεξηιακβάλεη βχζκα αλζεθηηθφ ζηελ ζθνπξηά θαη ηελ 

δηάβξσζε θαη αθαηξνχκελε βίδα ή βηδσηφ παμηκάδη αληίζηνηρν ηεο θαηαζθεπήο 

ζηήξημεο.  

Ζ θέξνπζα θαηαζθεπή ζα είλαη βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Ρν ρξψκα ζα αλ-

ηηζηνηρεί ζε πίλαθα RAL (ή NCS). 
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Πει.13 

Ζ πξνζαξκνγή ησλ θνξέσλ ησλ πξνζεθψλ ζην ρψξν θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζα γί-

λεη απφ ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ζα ειέγρνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Α6. Οδηγοί – Μησανιζμοί ανοίγμαηορ κπςζηάλλυν 

 

Ζ  επηινγή ησλ ηερληθψλ αλνίγκαηνο θαη κεραληζκψλ γίλεηαη κε γλψκνλα ηελ 

εχθνιε πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο πξνζήθεο θαη ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πξνζεθψλ ρσξίο λα πξνζβιεζεί ε αηζζεηηθή ηνπο. Πε θακία 

πεξίπησζε ηα θξχζηαιια δελ ζα αθαηξνχληαη κε βεληνχδεο. 

 

Ρα θξχζηαιια ησλ θαηαζθεπψλ κπνξνχλ λα αλνίγνπλ κε ηνπο εμήο  ηξφπνπο:  

- Κε αλαθιηλφκελν θαη θπιηφκελν (ζπξφκελν) κεραληζκφ δχν θηλήζεσλ.  

- Κε αλνηγφκελν κεραληζκφ κεηαθηλνχκελνπ άμνλα πεξηζηξνθήο.   

- Κε αλνηγφκελν κεραληζκφ κηθξνχ πχξνπ πεξηζηξνθήο.  

- Κε αλαθιηλφκελν πδξαπιηθφ ζχζηεκα κε βξαρίνλεο. 

- Κε  κεραληζκφ αλχςσζεο (έκβνια θιπ). 

 

Ν κεραληζκφο αλνίγκαηνο θαη ην αλνηγφκελν ηκήκα πνπ απηφο θέξεη ζα είλαη ηθαλφο 

λα ιεηηνπξγεί ρσξίο παξακνξθψζεηο θαηά ηελ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ηνπ, 

ζηνηρείν ην νπνίν πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ή εγγχεζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ε νπνία πνζνηηθά πξνθχπηεη-πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλαγσγή 

θέξνπζα ηθαλφηεηα κεραληζκνχ / αξηζκφ αλνηγκάησλ. 

 

Πηα ζρέδηα ηεο κειέηεο εθαξκνγήο δίλεηαη αλά ηχπν πξνζήθεο ν πξνηεηλφκελνο 

ηξφπνο αλνίγκαηνο. Ν αλάδνρνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο 

θαη Ξαξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη δπλαηφλ λα πξνηείλεη βειηίσζε ή 

πεξεηαίξσ εμεηδίθεπζε ηνπ ηξφπνπ αλνίγκαηνο ψζηε λα επηιπζνχλ ηπρφλ ηερληθέο 

δπζθνιίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. 

 

Α7. Γςάλινα μέπη 

 

Ρα γπάιηλα κέξε ησλ θαηαζθεπψλ ζα είλαη απφ αληαλαθιαζηηθφ extra clear 

(ππέξιεπθν) laminated (πνιπζηξσκαηηθφ) γπαιί, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 10 mm 

(6+4+0,76 κεκβξάλε PVB)  κε εζσηεξηθφ θίιηξν UV, εθηφο απφ φπνπ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηα ζρέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπψλ. 

Πχκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηεο κειέηεο σο ειάρηζηεο απνδεθηέο ηηκέο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ πεξαηηέξσ ηα ηερληθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θξπζηάιισλ νξίδνληαη:  

 

α) ν δείθηεο δηαπεξαηφηεηα θσηφο (LT≥96%), 

β) ν δείθηεο αλαθιαζηηθφηεηαο (LRe≤1,7%), θαη 

γ) ν απνθιεηζκφο ηεο UV αθηηλνβνιίαο ζε πνζνζηφ (UV stop≥99%) . 
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Πει.14 

 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίδεηαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ γπαιηνχ ζην κεηαιιηθφ ζπξφκελν 

κεραληζκφ θαζψο θαη ζηελ ζπλαξκνγή δηαθνξεηηθψλ ηεκαρίσλ γπαιηνχ, ηδηαίηεξα 

ζηηο θαηαζθεπέο, φπνπ νη θξπζηάιιηλεο φςεηο πξέπεη λα δίλνπλ ηελ εληχπσζε 

ζπλερνχο θξπζηάιιηλεο επηθάλεηαο.  

Νη ελψζεηο ζα είλαη πιήξσο ζηεγαλσκέλεο κε εηδηθά κνλσηηθά πιηθά ή εμαξηήκαηα 

θαη φρη θνιιήζεηο κε ιάκπα UV.  

 

Α8. Ξύλινα μέπη πποθηκών 

 

Πηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ησλ πξνζεθψλ απνθιείνληαη νη κνξηνζαλίδεο ηχπνπ ΚDF θαη 

μχια πνπ εθπέκπνπλ επηβιαβή νμέα (VOC) - θφιιεο θαη πιηθά ζηεγαλνπνίεζεο κε 

νπζίεο φπσο νμηθφ, κπξκεθηθφ νμχ, θνξκαιδευδε, θ.α., Όπνπ θαη’ αλάγθε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αλσηέξσ πιηθά επηβάιιεηαη λα κνλσζνχλ κε αθξπιηθφ βεξλίθη 

κε κεδεληθφ VOC  ε εηδηθφ χθαζκα π.ρ.CCI ψζηε λα κελ ππάξμνπλ αιιειεπηδξάζεηο 

κε ηα έξγα. 

 

Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη ιαδνκπνγηέο θαη ρξψκαηα  πνπ είλαη ηνμηθά θαη επηβιαβή γηα 

ηα εθζέκαηα. Γηα ηα μχιηλα ηκήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ εθηφο πξνζεθψλ ν κφλνο 

απνδεθηφο ηχπνο κνξηνζαλίδαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαηαζθεπέο είλαη ην MDF-ZF 

αξίζηεο πνηφηεηαο, ην ρακειφηεξν ζε πεξηεθηηθφηεηα θνξκαιδευδεο κε άξηζηε 

ιείαλζε ζηηο ηνκέο ηνπο. Ρα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο θαηαζθεπήο θέξνπλ 

θαιηζνγσλία 45 κνηξψλ θαη άξηζηε ιείαλζε. Ζ ηειηθή επηθάλεηα ησλ MDF-ZF θέξεη 

κνλσηηθφ επίρξηζκα, κε ηνμηθφ, γηα παληειή απνθιεηζκφ έθιπζεο θνξκαιδευδεο-

πγξαζίαο. 

 

Α9. Βαθέρ 

 

Ρν αζηάξσκα ηεο βαθήο ησλ θαηαζθεπψλ γίλεηαη κε αζηάξη κεηάιινπ ηθαλνχ πάρνπο 

θαη πεξηεθηηθφηεηαο ζε ρξψκα πεξίπνπ 60% θαη’ φγθν. Νη βαθέο είλαη κε 

αλαθιαζηηθνχ ηχπνπ, πνπ δελ απνβάιινπλ ρεκηθέο νπζίεο. 

Ζ ζθιεξφηεηα ηεο ηειηθήο βαθήο είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN 53153, ε 

αληνρή ζε λεξφ ζχκθσλε κε ISO 1521/1971 θαη ε αληνρή ζε δηάβξσζε ζχκθσλε κε 

ASTMB 17-64, φπσο έρνπλ επηθαηξνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ή άιια αληίζηνηρα δηεζλή 

(ISO) θαη επξσπατθά (EN). 

Ν ρξσκαηηζκφο ησλ μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ σο πξνο ηελ απφρξσζε 

RAL ή NCS θαη πθή ΚΑΡ ή ΠΑΡΗΛΔ  ζα θαζνξηζηεί έπεηηα απφ δεηγκαηηζκφ. Ππγθε-

θξηκέλα, ν Αλάδνρνο πξνκεζεπηήο θαηαζέηεη ζηε θάζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ 

δείγκαηα δηαζηάζεσελ 40 εθ Σ40 κε ην ηειηθφ ρξψκα επηινγήο (αληηζηνηρία ζε RAL ή 

NCS) θαη αθνχ γίλνπλ νη ζρεηηθέο δνθηκέο ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ (θσηηζκφο θιπ.) 

ζα επηιέγεηαη ην ηειηθφ ρξψκα. 

Ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα εγγπεζεί γηα ηελ απνθπγή ρξσκαηηθψλ απνθιίζεσλ κε-

ηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εληαία ρξσκαηηθή απφρξσζε 

(αληηζηνηρία ζε RAL ή NCS). 
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Πει.15 

Πεκεηψλεηαη φηη νη ηνίρνη πνπ ζα θηινμελήζνπλ ηηο πξνζήθεο  ζα είλαη βακκέλνη  κε 

κηα αλνηθηε απφρξσζε ρξψκαηνο.  Ρν ηειηθφ ρξψκα ησλ ηνίρσλ ζα θαζνξηζηεί ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ρξψκα βαθήο ησλ θαηαζθεπψλ. Για ηον ζκοπό αςηό ο ανάδοσορ 

ππομηθεςηήρ εκηόρ από ηην βαθή ηυν πποθηκών θα αναλάβει και ηην 

ηελική βαθή, ζε απόσπυζη επιλογήρ ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ, ηυν 

επιθανειών ηυν εκθεζιακών σώπυν πος δεν καλύπηονηαι από πποθήκερ, 

καηαζκεςέρ κλπ. 

 

Α10. ηεγανυηικά ςλικά 

 

Ρα ζηεγαλσηηθά πιηθά  είλαη δχν ζπζηαηηθψλ, εμαηξεηηθά ειαζηηθά, αδηαθαλή θαη 

ρεκηθά νπδέηεξα. Έρνπλ πνιχ θαιέο ηδηφηεηεο ζπγθφιιεζεο θαη δελ πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ ηξηρνεηδείο γξακκψζεηο ζε θακηά πεξίπησζε. Δπίζεο θαηαζθεπάδνληαη 

θαηά ηα ηζρχνληα δηεζλή  πξφηππα DIN 18545-E θαη DIN18540 θαη θαηά DIN 52455 

γηα ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπο ελψ θαηά DIN 52452 γηα ηελ ξεπζηφηεηά ηνπο, φπσο 

έρνπλ επηθαηξνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ή άιια αληίζηνηρα δηεζλή (ISO) θαη επξσπατθά 

(EN). 

 

Πε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα ζηεγαλνπνηεζνχλ θηλεηά κε ζηαζεξά κέξε (πεξίπησζε 

θηλεηήο γπάιηλεο πφξηαο) ην κνλσηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην θπζηθφ 

θανπηζνχθ ή άιιν ηζνδχλακν πιηθφ (ζηιηθφλε) άξηζηεο πνηφηεηαο θαη εθαξκνγήο, 

ειαζηηθφ, αδηαθαλή θαη ρεκηθά νπδέηεξν. 

 

Α11. Κλιμαηιζμόρ πποθηκών 

 

Γηα ηε ξχζκηζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο εληφο ησλ πξνζεθψλ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ ζπλζεθψλ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ησλ εθζεκάησλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

παξαθάησ ζπζηήκαηα: 

- Δλεξγεηηθφ ζχζηεκα ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο (χγξαλζε - 

αθχγξαλζε). 

- Ξαζεηηθφ “ζχζηεκα” κε απαίηεζε ειέγρνπ ζρεηηθήο πγξαζίαο κέζσ ξπζκηζηή 

πγξαζίαο ηχπνπ art-sorb ή άιιν ηζνδχλακν. 

Όπνηα θαη αλ είλαη ε ηηκή ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο (Rh) θαη ε ηηκή ηεο επηηξεπηήο 

δηαθχκαλζήο ηεο (Γ), απηέο ζα επνπηεχνληαη απφ ηνπο ζπληεξεηέο ηνπ Κνπζείνπ 

κέζσ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ή/θαη θαηαγξαθήο ην νπνίν κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ ή/θαη 

ελζχξκαηνπ εγθαηεζηεκέλνπ δηθηχνπ ζην κνπζείν θαη κέζσ ινγηζκηθνχ επηθνηλσλίαο 

θαη νπηηθνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζα κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα ζε ηεξκαηηθφ ησλ 

εξγαζηεξίσλ ζπληήξεζεο ηεο πεξεζίαο, ψζηε ν έιεγρνο ησλ εζσθιηκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη ε επνπηεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ παζεηηθνχ κέζνπ, 

αιιά θαη ησλ απνδηδφκελσλ ζπλζεθψλ εληφο ηνπ ζηεγαλνχ δηακεξίζκαηνο ηεο 

πξνζήθεο (εθζεζηαθφο ρψξνο) λα είλαη νπζηαζηηθφο θαη φρη πξνζρεκαηηθφο. 

Πηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο (άξζξα) ησλ πξνζεθψλ εμεηδηθεχεηαη ν ηξφπνο ειέγρνπ 

ηνπ κηθξνθιίκαηνο θαη ζηα ζρέδηα ε ζέζε ηνπνζέηεζήο ηνπ. 
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Πει.16 

Δλεξγεηηθφ ζχζηεκα ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ζρεηηθήο πγξαζίαο: 

Ρν ελεξγεηηθφ ζχζηεκα ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ζρεηηθήοπγξαζίαο  ησλ πξνζεθψλ 

απνζθνπεί  ζηελ δηαηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ ζηαζεξήο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ ρψξνπ 

έθζεζεο ζαξάληα επηά (47) πξνζεθψλ.  

Γηα ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ζηαζεξήο ζρεηηθήο πγξαζίαο, ηνπνζεηείηαη ζηε βάζε 

ηεο πξνζήθεο θαη εάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζηελ βάζε παξαθείκελεο, αηνκηθή 

θιηκαηηζηηθή κνλάδα δηαηήξεζεο ζηαζεξήο ζρεηηθήο πγξαζίαο. 

Ζ θιηκαηηζηηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη αλάγθεο εθζεζηαθνχ ρψξνπ πξνζήθεο 

απφ 1 έσο 10m³. Πηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξνπ φγθνπ, εγθαζίζηαληαη πεξηζζφηεξεο 

ηεο κηαο κνλάδαο νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο.  

Ρν ζχζηεκα ζα εμαζθαιίδεη ζηαζεξή πγξαζία θαη παξάιιεια θηιηξάξηζκα ηνπ 

εηζεξρφκελνπ αέξα ζηηο πξνζήθεο κε θίιηξα πςειήο απφδνζεο θαηαθξάηεζεο φισλ 

ησλ ζηεξεψλ ξχπσλ. 

Ζ επηζπκεηή ηηκή ζρεηηθήο πγξαζίαο ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηεο πξνζήθεο θαζνξίδεηαη 

αλάινγα κε ην είδνο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα ε 

δπλαηφηεηα χγξαλζεο ή αθχγξαλζεο, θαηά πεξίπησζε, κε απηφκαηε ελαιιαγή ηεο 

ιεηηνπξγίαο. 

Ρν ζχζηεκα ζα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη γηα ηηκέο ζρεηηθήο πγξαζίαο απφ 35% έσο 60%. 

Ρν επηηξεπηφ φξην απφθιηζεο ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο ηηκήο ζρεηηθήο πγξαζίαο ζε 

ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή θαζνξίδεηαη ζην ± 3%. Ζ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο ζρεηηθήο 

πγξαζίαο ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηεο πξνζήθεο ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ζε 

δηάζηεκα ≤ 48 σξψλ. Πην εζσηεξηθφ ηεο πξνζήθεο ηνπνζεηείηαη αηζζεηήξαο 

ειέγρνπ πγξαζίαο. Ρν ζχζηεκα, εθηφο ηεο κνλάδαο, ζα δηαζέηεη θίιηξν 

θαηαθξάηεζεο ζθφλεο θαη ξχπσλ, θαιψδην ξεπκαηνιεςίαο κήθνπο ≥ 1,5 m θαη 

δνρείν γηα ηε ζπιινγή ηνπ απνζηαγκέλνπ λεξνχ.  

Ρν ζχζηεκα ειέγρεηαη ειεθηξνληθά θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηακαηά απηφκαηα ζε 

πεξίπησζε: α) βιάβεο, β) φηαλ δελ πιεξνχληαη νη νλνκαζηηθέο ηηκέο ζρεηηθήο 

πγξαζίαο, γ) φηαλ ην δνρείν ζπιινγήο ζα έρεη γεκίζεη. Πηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, 

κέζσ ερεηηθνχ ζήκαηνο, ζα γλσζηνπνηείηαη ε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ψζηε λα 

ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εθζεκάησλ. Ρν ζχζηεκα 

ιεηηνπξγεί ζε 220V 50Hz. Ζ επηηξεπηή ζηάζκε ζνξχβνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεραλήκαηνο νξίδεηαη ≤ 40 dB. 

Ρν ζχζηεκα ειέγρεηαη κέζσ επεμεξγαζηή θαη ζε νζφλε ζα εκθαλίδνληαη νη ελδείμεηο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο θαζψο θαη φισλ ησλ παξακέηξσλ 

πξνγξακκαηηζκνχ (π.ρ. ξχζκηζε επηζπκεηψλ ηηκψλ ζρεηηθήο πγξαζίαο, φξηα 

απφθιηζεο, θ.α.). Πηελ νζφλε ειέγρνπ ζα αλαγξάθεηαη επίζεο, νπνηαδήπνηε αηηία 

πξνθάιεζε ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρν ζχζηεκα ζα παξέρεη 

δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ ιήςε ησλ 

δεδνκέλσλ-ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη ζα γίλεηαη ελζχξκαηα, κέζσ θαισδίνπ UTP 4” θαη  

ζχλδεζεο/ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ ζε θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ζα επηηπγράλεηαη ν έιεγρνο/επνπηεία φισλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ. 

Νιεο νη κνλάδεο χγξαλζεο αθχγξαλζεο ζα δηαζέηνπλ θάξηα δηθηχνπ ε νπνία ζα 

ζπλδέεηαη κέζσ θαισδίνπ UTP 4” κε ηα ελεξγά ζηνηρεία (switch) ηνπ δηθηχνπ θσλήο 

– δεδνκέλσλ ηνπ θάζε θηηξίνπ ηα νπνία δηαζπλδένληαη κέζσ νπηηθήο ίλαο κε ην 

θεληξηθφ  switch  ζην θηίξην Γ φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν δηθηπαθφο ππνινγηζηήο 

ειέγρνπ φισλ ησλ κνλάδσλ κε ελζσκζησκέλν θαηάιιειν software κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ζα γίλεηαη ν έιεγρνο ησλ κνλάδσλ. 
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Πει.17 

Ππγθεληξσηηθφο πίλαθαο ελεξγεηηθνχ Ππζηήκαηνο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ζρεηηθήο 

πγξαζίαο. 

(βιπ. θαη πίλαθα Κ1 ησλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ θεθ 1 ζει. 80) 

 

 

α/α κωδικόσ εκκεςιακισ καταςκευισ 
Τφποσ  
Εκκεςιακισ Καταςκευισ 

Συνολικζσ  Διαςτάςεισ  
(Μ-Ρ-Υ εκ.) 

Μονάδα 
μζτρθςθσ Ροςότθτα 

01 
TZ.0.1.K1 

A1 
100 Σ 100 Σ 150 

ηκρ. 
1 

02 
TZ.0.1.K2 

A1 
100 Σ 100 Σ 150 

ηκρ. 
1 

03 
TZ.0.1.K3 

A1 
100 Σ 100 Σ 150 

ηκρ. 
1 

04 
TZ.0.1.K4 

S1 
170 Σ 127 Σ 220 

ηκρ. 
1 

05 
TZ.0.1.K5 

S1 
170 Σ 127 Σ 220 

ηκρ. 
1 

06 
TZ.0.1.K6 

A1 
100 Σ 100 Σ 150 

ηκρ. 
1 

07 
TZ.0.1.K7 

A1 
100 Σ 100 Σ 150 

ηκρ. 
1 

08 
TZ.0.1.K8 

A1 
100 Σ 100 Σ 150 

ηκρ. 
1 

09 
TZ.0.1.K9 

A1 
100 Σ 100 Σ 150 

ηκρ. 
1 

10 
A.0.1.K6 

Γ 
330 Σ 60 Σ 280 

ηκρ. 
1 

11 
A.0.2.K1 

Γ 
250 Σ 50 Σ 280 

ηκρ. 
1 

12 
A.0.3.K3α 

Γ 
290 Σ 60 Σ 280 

ηκρ. 
1 

13 
A.0.3.K3β 

Γ 
170 Σ 60 Σ 280 

ηκρ. 
1 

14 
A.0.3.K3γ 

Γ 
145 Σ 60 Σ 280 

ηκρ. 
1 

15 
Α.0.4.K4α 

Γ 
320 Σ 85 Σ 280 

ηκρ. 
1 

16 
Α.04.K4β 

Γ 
170 Σ 90 Σ 280 

ηκρ. 
1 

17 
Α.0.5.K4γ 

Γ 
120 Σ 60 Σ 280 

ηκρ. 
1 

18 
Α.0.5.K5α 

Γ 
215 Σ 55 Σ 280 

ηκρ. 
1 

19 
Α.0.5.K5β 

Γ 
115 Σ 75 Σ 280 

ηκρ. 
1 
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Πει.18 

20 
Α.0.5.K5γ 

Γ 
120 Σ 60 Σ 280 

ηκρ. 
1 

21 
Α.1.1.Θ1 

Γ 
245 Σ 55 Σ 280 

ηκρ. 
1 

22 
Α.1.3.Θ3 

Γ 
300 Σ 55 Σ 38 

ηκρ. 
1 

23 
Α.1.4.Θ5γ 

Γ 
105 Σ 80 Σ 280 

ηκρ. 
1 

24 
Α.1.4.Θ5δ 

Γ 
125 Σ 90 Σ 280 

ηκρ. 
1 

25 
Α.1.5.Θ.8 

Γ 
270 Σ 75 Σ 270 (κέγηζην) 

ηκρ. 
1 

26 
Γ.1.2.Θ1 

Γ 
500 Σ 55 Σ 280 

ηκρ. 
1 

27 
Γ.1.3.Θ2 

Γ 
500 Σ 70 Σ 280 

ηκρ. 
1 

28 
Γ.0.1.Θ2 

Α 
140 Σ 140 Σ 160 

ηκρ. 
1 

29 
Ε.0.1.Θ5 

Β 
80 Σ 80 Σ 105 ηκρ. 

1 

30 
Κ.0.2.Θ4 

S4 
470 X 70 X 90 

ηκρ. 
1 

31 
Κ.1.2.Θ6 

Γ 
540 Σ 70 Σ 280 

ηκρ. 
1 

32 
Κ.1.2.Θ7 

Γ 
310 Σ 150 Σ 280 

ηκρ. 
1 

33 
Κ.1.2.Θ8 

Γ 
370 Σ 80 Σ 280 

ηκρ. 
1 

34 
Κ.1.2.Θ9 Γ 200 Σ 70 Σ 280 

ηκρ. 
1 

35 
Λ.0.1.Θ1α 

Γ 
225 Σ 180 Σ 280 

ηκρ. 
1 

36 
Λ.0.1.Θ1β 

Γ 
120 Σ 60 Σ 280 

ηκρ. 
1 

37 
Λ.0.1.Θ2α 

Γ 
220 Σ 140 Σ 280 

ηκρ. 
1 

38 
Λ.0.1.Θ2β 

Γ 
180 Σ 60 Σ 280 

ηκρ. 
1 

39 
Λ.0.3.Θ3α 

Γ1 
240 Σ 145 Σ 280 

ηκρ. 
1 

40 
Λ.0.3.Θ3β 

Γ1 
485 Σ 80 Σ 280 

ηκρ. 
1 

41 
Λ.0.4.Θ4α 

Γ1 
465 Σ 130 Σ 280 

ηκρ. 
1 

42 
Λ.0.4.Θ4β 

Γ1 
190 Σ 80 Σ 280 

ηκρ. 
1 
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Πει.19 

43 
Λ.1.2.Θ2β 

Γ1 
515 Σ 95 Σ 280 

ηκρ. 
1 

44 
Λ.1.2Θ2α 

Γ 
120 Σ 125 Σ 280 

ηκρ. 
1 

45 
Λ.1.3.Θ3α 

Γ1 
340 Σ 50 Σ 280 

ηκρ. 
1 

46 
Λ.1.3.Θ3β 

Γ1 
270* Σ 50 Σ 280 

ηκρ. 
1 

47 N.1.3.K3γ Γ1 145* X 50 X 280 
ηκρ. 

1  

 

 

Νη πξνδηαγξαθέο, νη ηχπνη θαη ν αξηζκφο ησλ ζπζθεπψλ θιηκαηηζκνχ θα ηηπηθούν 

απαπεγκλίηυρ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη πξνζήθεο πνπ πξνβιέπεηαη λα θιηκαηηζζνχλ 

ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα λα δερζνχλ φια ηα παξειθφ-

κελα ηνπ θιηκαηηζκνχ.  

 

Ξαζεηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ ηεο πξνζήθεο πξνβιέπεηαη 

ε ηνπνζέηεζε πγξνζθνπηθνχ πιηθνχ (ξπζκηζηήο πγξαζίαο) ηχπνπ art sorb ή άιινπ 

ηζνδχλακνπ ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπζθεπαζίαο (θχιια, θαζζέηεο, θ.α.) ην νπνίν 

απνηειεί ην παζεηηθφ κέζν (χγξαλζε – αθχγξαλζε) ειέγρνπ ησλ εζσθιηκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ ηεο θαη ηνπνζεηείηαη ζηε βάζε ηεο, είηε ζε 

δηακέξηζκα, είηε ζε ζπξίδα (ζπξηάξη). 

 

Νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ θηινμελίαο ηνπ πγξνζθνπηθνχ πιηθνχ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθάζηνηε αλαγθαία πνζφηεηα ή/θαη κέγεζνο πγξνζθνπηθνχ 

πιηθνχ πνπ πξνζδηνξίδεηαη κφλν κεηά απφ νγθνκέηξεζε ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ ηνλ 

νπνίν θαιείηαη λα δηαηεξήζεη ζε απνδεθηά επίπεδα ηηκψλ ζρεηηθήο πγξαζίαο, φπσο 

απηέο θαζνξίδνληαη γηα θάζε δηαθνξεηηθφ σο πξνο ηελ χιε έθζεκα, εμαζθαιίδνληαο 

φρη ηφζν ηηο απφιπηεο ηδαληθέο ηηκέο απηήο, φζν κηθξφ εχξνο δηαθπκάλζεψλ ηεο 

(Γ≤5%). 

Δηδηθφηεξα, γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηεο πξνζήθεο 

θηινμελνχληαη δηαθνξεηηθά σο πξνο ηελ χιε εθζέκαηα, νη ηηκέο πγξαζίαο 

θαζνξίδνληαη έπεηηα απφ ζρεηηθή έθζεζε – εθηίκεζε ησλ ζπληεξεηψλ αξραηνηήησλ 

ηνπ κνπζείνπ, αλαθνξηθά κε ηελ επηηξεπηή ηηκή ζρεηηθήο πγξαζίαο (ζπλήζσο 

νξίδεηαη κεηαμχ Rh45-50%). 

 

Πχζηεκα ςεθηαθήο θαηαγξαθήο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο ζην 

εζσηεξηθφ φισλ ησλ πξνζεθψλ: 

Ρν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ςεθηαθνχο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο 

πγξαζίαο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε πξνζήθε θαη κεηαδίδνπλ ελζχξκαηα ή 

αζχξκαηα ηα ζηνηρεία θαηαγξαθήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε θεληξηθφ ζχζηεκα 

ειέγρνπ. Ζ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ± 0,5 °C γηα 

ζεξκνθξαζίεο απφ 5 °C έσο 45 °C θαη ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο είλαη ±2,5% γηα ηηκέο 

απφ 10% έσο 90%. Ρν ζχζηεκα ζα δηαζέηεη ινγηζκηθφ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ηελ θαηαγξαθή ηνπο, ηε δεκηνπξγία εθηππψζεσλ θαη ηελ απνζηνιή 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ελεκέξσζεο πξνο ην δηαρεηξηζηή, φηαλ νη ηηκέο ησλ 

εζσθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θάπνηαο πξνζήθεο βξεζνχλ εθηφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

νξίσλ. 
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Πει.20 

 

Ξξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί επαθξηβψο ε κειέηε ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ηνπ πα-

ξφληνο Γηαγσληζκνχ νθείιεη λα είλαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ παξνρή θάζε 

δπλαηήο δηεπθξίληζεο. 

 

Α12. Αζθάλεια πποθηκών 

 

Νη πξνζήθεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε κεραληθφ ζχζηεκα αζθάιεηαο θαη stop 

ζηαζεξνπνίεζεο γηα ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηκήκαηνο πνπ 

εμαζθαιίδεη ηε ζηεγαλφηεηα ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηεο πξνζήθεο. Θα 

αμηνινγεζνχλ, ν ηξφπνο αζθάιηζεο θαη απαζθάιηζεο ησλ πξνζεθψλ, θαζψο θαη ε 

επρέξεηα ρεηξηζκνχ. 

 

Ζ αζθάιηζε / απαζθάιηζε εμαζθαιίδεηαη απφ θξπθή/εο θιεηδαξηέο αζθαιείαο 

θπιηλδξηθνχ ηχπνπ 11 δίζθσλ ή άιινπ αλψηεξνπ βαζκνχ αζθαιείαο, κε δπλαηφηεηα 

νκαδνπνίεζεο ησλ θιεηδαξηψλ αλά φξνθν ή/θαη αίζνπζα ή/θαη εθζεζηαθή ελφηεηα. 

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο κεραληθήο θιεηδαξηάο, επηβάιιεηαη ε 

ηνπνζέηεζε θαη καγλεηηθψλ επαθψλ (πνκπψλ) ζπκβαηψλ κε ην αζχξκαην ζχζηεκα 

αζθάιεηαο ηνπ κνπζείνπ, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε ζα είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ην 

Θέληξν Ιήςεσο θαη Δπεμεξγαζίαο Πεκάησλ Ππλαγεξκνχ (ΘΔ.Ι.Δ.Π.Π) ηνπ Ξ.ΞΝ.Α, 

ψζηε λα ππάξρεη επηβεβαίσζε ή ελεκέξσζε φηη ε πξνζήθε έρεη αζθαιίζεη, 

πιεξνθνξία ε νπνία εθηφο ηνπ λα ζεκαίλεηαη ερεηηθά (alarm) κπνξεί επίζεο θαη λα 

νπηηθνπνηείηαη ζε monitor ζην θέληξν ειέγρνπ ηνπ κνπζείνπ (control room) ή ζε 

άιιν ηεξκαηηθφ ζηελ έδξα ηεο πεξεζίαο.  

 

Πε πεξίπησζε ρξήζεο κε κεραληθήο θιεηδαξηάο, εθηφο ηνπ φηη πξέπεη λα ππάξρεη 

επηβεβαίσζε ή ελεκέξσζε φηη ε πξνζήθε έρεη αζθαιίζεη, πιεξνθνξία ε νπνία ζα 

ζεκαίλεηαη ερεηηθά (alarm), απαξαίηεηε είλαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

αζθάιηζεο ηεο πξνζήθεο θαη ε επηθνηλσλία κε ην αζχξκαην ζχζηεκα αζθαιείαο ηνπ 

κνπζείνπ ην νπνίν ζα είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ην ΘΔ.Ι.Δ.Π.Π. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πξνζεθψλ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη 

ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη λα εγθαηαζηήζεη ηελ καγλεηηθή επαθή. Δπεηδή ην 

θεληξηθφ ζχζηεκα αζθαιείαο έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί ηα πιηθά πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ 

ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηελ ήδε θαηαζθεπαζκέλε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηή-

καηνο αζθαιείαο. Θα πξέπεη κε ην πέξαο ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ καγλεηηθψλ επαθψλ λα 

γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο δνθηκέο θαη έιεγρνη έηζη ψζηε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα 

αζθαιείαο κε ηηο πξνζζήθεο ησλ καγλεηηθψλ ζηηο πξνζήθεο, λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 

 

Α13. Φυηιζμόρ πποθηκών 

 

Ν θσηηζκφο ησλ πξνζεθψλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο, θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηα ζρέ-

δηα θαη ηα άξζξα ηεο Κειέηεο Φσηηζκνχ. Νη ηχπνη θαη ν αξηζκφο ησλ θσηηζηηθψλ ηα 

ηερληθά θαη γεσκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θα ηηπηθούν απαπεγκλίηυρ. Γηα ην 
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Πει.21 

ιφγν απηφ, νη πξνζήθεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα λα ηνλ 

δερζνχλ θαη λα ηνλ ηξνθνδνηήζνπλ. 

Ξξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί επαθξηβψο ε κειέηε ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ηνπ πα-

ξφληνο Γηαγσληζκνχ νθείιεη λα είλαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ παξνρή θάζε 

δπλαηήο δηεπθξίλεζεο. 

Ρν επίπεδν θσηηζκνχ ηεο θάζε πξνζήθεο θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ ηεο 

πξνζήθεο πξνβιέπεηαη λα ξπζκηζηεί επηηφπνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

επίβιεςεο. Όινο ν θσηηζκφο ησλ πξνζεθψλ έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο έληαζεο 

κέζσ dimmers, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζην πξσηφθνιιν DALI ψζηε λα 

εληάζζνληαη θαη λα ειέγρνληαη απφ ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ηνπ κνπζείνπ. Ρα 

ρεηξηζηήξηα ησλ dimmers ηνπνζεηνχληαη ζε πξνβιεπφκελν ηερληθφ ρψξν ησλ 

πξνζεθψλ. Πην ζχζηεκα θσηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά 

(π.ρ. θσηηζηηθά, κεηαζρεκαηηζηέο, drivers, θαισδηψζεηο, dimmers, ρεηξηζηήξηα 

dimmers, ζηεξίγκαηα θιπ) γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζκνχ 

ησλ πξνζεθψλ. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΚΛΔΞ θαη λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Αλάδνρν ηνπ γεληθνχ εθζεζηαθνχ θσηηζκνχ ζρεηηθά κε ηνλ 

ρεηξηζκφ θαη ηε ξχζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ ησλ πξνζεθψλ, σο ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Νη επίηνηρεο πξνζήθεο ηνπ κνπζείνπ θσηίδνληαη άκεζα απφ εζσηεξηθέο πεγέο. Ν 

θσηηζκφο απηφο είλαη απαξαίηεηνο θαζψο απνηειεί ην θχξηνλ κέζν εξκελείαο φισλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ζεκαληηθφ κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ επηζθέπηε θαη 

ηνπ εθζέκαηνο. Νη πξνζήθεο έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηα θσηηζηηθά 

ζψκαηα κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε άκεζε νπηηθή επαθή κε απηά, θαη 

είλαη ηνπνζεηεκέλα ψζηε λα κελ πξνθαινχλ ζάκβσζε ζηνπο επηζθέπηεο θαη λα κελ 

απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο.  

Πηηο πξνζήθεο ρξεζηκνπνηνχληαη 3 δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θσηηζηηθά ζψκαηα LED, φια 

θαηάιιεια γηα θσηηζκφ πξνζεθψλ. Φσηίδνληαη εζσηεξηθά κε γεληθφ δηάρπην 

θσηηζκφ απφ ηελ νξνθή downlighting κε ιακπηήξεο LED (Light Emitting Diodes) 

ρακειήο ηάζεο 12 ή 24V θαη πςεινχ δείθηε CRI ≥ 85, ψζηε λα είλαη ρακειή ε 

θαηαλάισζε ξεχκαηνο.  

Ζ δηάρπζε ηνπ θσηφο επηηπγράλεηαη κε πεξζίδεο ξπζκηδφκελεο θαηεχζπλζεο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ ηα θσηηζηηθά, θαζηζηψληαο απηά “αφξαηα”. 

Δπί πιένλ ηνπ γεληθνχ θσηηζκνχ, ε αλάδεημε ησλ εθζεκάησλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

κηθξψλ θαηεπζπλφκελσλ πξνβνιέσλ ηχπνπ ζπνη κε LED πςεινχ δείθηε CRI ≥ 85 νη 

νπνίνη ηνπνζεηνχληαη επί ξνεθφξνπ ξάγαο πνπ πξνζαξκφδεηαη ζην πξνθίι ηνπ 

ζθειεηνχ ηεο πξνζήθεο ζην κπξνζηηλφ ηκήκα ηεο νξνθήο, αθξηβψο πίζσ απφ ηελ 

θξπζηάιιηλε επηθάλεηα ηεο φςεο ηεο πξνζήθεο. Πε νξηζκέλεο πξνζήθεο φπνπ ηα 

εθζέκαηα απαηηνχλ θσηηζκφ θαη απφ θάησ, ηνπνζεηνχληαη θσηηζηηθά ζπνη ζε ξάγα 

πνπ πξνζαξκφδεηαη ζην πξνθίι ηνπ δαπέδνπ ηεο πξνζήθεο. 

Πηηο θεληξηθέο πεξίνπηεο πξνζήθεο ν θσηηζκφο γίλεηαη απφ πξνβνιείο ηχπνπ ζπνη κε 

LED νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη επί ξνεθφξνπ ξάγαο  πνπ αλαξηάηαη πεξηκεηξηθά κε 

απνζηάηεο απφ ηελ θξπζηάιιηλε νξνθή ηεο πξνζήθεο. Πηηο πεξηπηψζεηο πξνζεθψλ 

πνπ  έρνπλ αλαθιηλφκελε ή αλπςνχκελε νξνθή, ε ξάγα κε ηα ζπνη ζηεξίδεηαη κε 

απνζηάηεο ζην δάπεδν ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ ηεο πξνζήθεο. 
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Πει.22 

Νη αλαξηεκέλεο πξνζήθεο ηχπνπ θάδξνπ θσηίδνληαη απφ θσηηζηηθά ζψκαηα LED 

εθηφο ησλ πξνζεθψλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηδηθφ εμσηεξηθφ θσηηζκφ ηνπ 

εθζεζηαθνχ ρψξνπ. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ξάγεο εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, ζην θηίξην ππάξρεη εθηεηακέλν δίθηπν 

ζπζηεκάησλ ζε ξάγεο. Ρν πθηζηάκελν δίθηπν ξαγψλ θαη νη πθηζηάκελνη  πξνβνιείο 

πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί γηα ηνλ θσηηζκφ αζθαιείαο ησλ ρψξσλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο, φπνπ θαη ζα εληαρζνχλ ηα λέα θσηηζηηθά 

ζψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Κειέηε Φσηηζκνχ. Ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηπρφλ κηθξνηξνπνπνηήζεηο - πξνζζήθεο ζην 

πθηζηάκελν δίθηπν ξαγψλ ή κεηαθηλήζεηο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

 

Ρα είδε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εληνο ησλ πξνζεθψλ είλαη ηα 

εμήο: 

 

1) Σύζηεκα θφηηζκού κε θαηεσζσλόκελοσς προβοιείς ηύποσ LED ζε ράγα. 

Α. Ζ Ονεθφξνο ξάγα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αινπκίλην δηαηνκήο ≤ 10 Σ 10mm 

θαη κήθνπο απφ 1 έσο 3 κέηξα. Ρν κήθνο ηεο θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο 

θαηαζθεπήο (πξνζήθε, εηδηθή θαηαζθεπή, θ.α.) θαη ηε ζέζε ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη. 

Ρν ζχζηεκα ηξνθνδνηείηαη κε 12 ή 24V DC. Ξεξηιακβάλεη κεηαζρεκαηηζηή ν νπνίνο 

ηνπνζεηείηαη κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα είλαη επηζθέςηκνο. 

Β. Ν πξνβνιέαο ηχπνπ LED εθαξκφδεη ζηε ξάγα θαη ηνπνζεηείηαη ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηεο. Ζ ξάγα θέξεη ξννζηάηε ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζηνλ ηερληθφ ρψξν ηεο 

πξνζήθεο θαη πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφο κε ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ηνπ Κνπζείνπ 

ην νπνίν βαζίδεηαη ζην πξσηφθνιιν DALI. H ηζρχο ηνπ θαζνξίδεηαη ζηα ≥ 1,2W κε 

θσηεηλή ξνή ≥ 210 lumen ζηα 12 ή 24V DC, ε ρξσκαηηθή απφδνζε ζην CRI > 80 

θαη ε ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο απφ 2800 έσο 3200°Θ. Ζ δηάζηαζή ηνπ νξίδεηαη ≤ 8 εθ. 

θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαηά 360° πεξί ηνλ νξηδφληην άμνλα θαη πεξί 

ηνλ θάζεην άμνλα ≥ 270°. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε 3 ηξφπνπο 

αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπή ζηελ νπνία εληάζζεηαη: 

- Πε εζνρή ζηελ νξνθή ηεο πξνζήθεο. 

- Κε απνζηάηε ζην δάπεδν ηεο πξνζήθεο. 

- Κε αλάξηεζε θαη ζηεξίγκαηα (απνζηάηεο χςνπο ±10 mm) απφ ηελ 

θξπζηάιιηλε νξνθή ηεο πξνζήθεο. 

 

2) Σύζηεκα γρακκηθού θφηηζκού ηύποσ LED. 

Πχζηεκα θσηηζκνχ θαηαζθεπαζκέλν απφ πξνθίι αινπκηλίνπ (ζψκα), κε εκηδηάθαλν 

θάιπκκα (δηαρχηε) ην νπνίν απνδίδεη άκεζε ζπκκεηξηθή δέζκε θσηφο. 

Φέξεη ελζσκαησκέλν θχθισκα κε 20-25 WHITE LED’ s/m θαη ηζρχο 15-20 W/m κε 

θσηεηλή ξνή ≥ 1000 lumen/m. Ζ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ηνπ θσηηζκνχ ησλ 

ιακπηήξσλ είλαη απφ 2800°Θ έσο 3200°Θ θαη πςειήο ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI > 

80. Ρν ζχζηεκα ηξνθνδνηείηαη κε 12 ή 24V DC. Ξεξηιακβάλεη κεηαζρεκαηηζηή θαη 

ξννζηάηε νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ηερληθφ ρψξν ηεο πξνζήθεο θαη είλαη 

ζπκβαηνί κε ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ηνπ Κνπζείνπ ην νπνίν βαζίδεηαη ζην 

πξσηφθνιιν DALI. 

 

3) Σύζηεκα γρακκηθού θφηηζκού ηύποσ mini LED bar: 

Πχζηεκα θσηηζκνχ θαηαζθεπαζκέλν απφ πξνθίι αινπκηλίνπ (ζψκα) κηθξήο δηαηνκήο 

± 3,5 ρ 3,5 mm, ην νπνίν απνδίδεη άκεζε ζπκκεηξηθή δέζκε θσηφο. Φέξεη 
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ελζσκαησκέλν θχθισκα κε mini LED θαη ηζρχ ≥ 10W/m κε θσηεηλή ξνή ≥ 900 

lumen/m. Ζ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ηνπ θσηηζκνχ ησλ ιακπηήξσλ είλαη απφ 

2800°Θ έσο 3200°Θ θαη πςειήο ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI > 80. 

Ρν ζχζηεκα ηξνθνδνηείηαη κε 12 ή 24V DC. Ξεξηιακβάλεη κεηαζρεκαηηζηή θαη 

ξννζηάηε νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ηερληθφ ρψξν ηεο πξνζήθεο θαη πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηνί κε ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ηνπ Κνπζείνπ ην νπνίν βαζίδεηαη ζην 

πξσηφθνιιν DALI. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε ζηεξίγκαηα 

παξφκνηαο δηαηνκήο θνιιεηά ζηελ αθκή ηεο θξπζηάιιηλεο νξνθήο ηεο πξνζήθεο ην 

νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηξέςεο ± 360° ζε θάζεην άμνλα. 

 

Α14. Καηαζκεςαζηικά ζσέδια 

 

Νη ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ζρέδηα κε ηηο 

πξνηάζεηο σο πξνο ηα επί κέξνπο ηκήκαηα ηεο κειέηεο, θπξίσο ζε ζρέζε κε 

θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνζεθψλ θαη ησλ εθζεκά-

ησλ νη νπνίεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο κπνξνχλ λα αλαβαζκίδνπλ ην 

αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ησλ θαηαζθεπψλ θαη λα βειηηψλνπλ θαηαζθεπαζηηθά ηε 

κνξθνινγία θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πξνζεθψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηαηηθή κειέηε 

αληνρήο ησλ παινπηλάθσλ θαη ιίζηα πιηθψλ.  

 

Ρα ζρέδηα απηά ζα αθνξνχλ : 

α) ηελ ειεχζεξε πεξίνπηε πξνζήθε Ρχπνπ Β κε χςνο βάζεο 20 εθ. 

β) ηελ επίηνηρε πξνζήθε Ρχπνπ Γ. 

γ) ηελ εηδηθή Kαηαζθεπή S1. 

Νη πξνηάζεηο ζα ζπλδένληαη κε βειηησηηθέο ιχζεηο, σο πξνο ην θηλίξηζκα θαη ηελ επε-

μεξγαζία ηεο δηαζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ, ησλ πξνο επίιπζε εθζεζηαθψλ 

επηπέδσλ, θαη ησλ επί κέξνπο θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ.  

Θα θαηαηεζνχλ απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρέδηα επί κέξνπο ιεπηνκεξεηψλ ζε 

θιίκαθα 1: 10.  

 

Δπίζεο θαηαηίζεληαη επί κέξνπο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα: 

α)  ηνλ ηξφπν ζηεξέσζεο-αλάξηεζεο ηνπ θσηηζκνχ,  

β)  ηε κνξθή ηεο βάζεο ησλ πξνζεθψλ  

γ)  ηελ πάθησζε ησλ πξνζεθψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Κνπζείνπ. 

Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη πξφηαζε σο πξνο ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία ησλ 

πξνζεθψλ θαη ησλ εθζεζηαθψλ θαηαζθεπψλ – κεραληθή ειαζηηθή πάθησζε θ.α., πάλ-

ηα κε ηελ επίγλσζε φηη πξφθεηηαη γηα Κνπζεηαθέο θαηαζθεπέο. 

 

Ν Ανάδοσορ ππομηθεςηήρ νθείιεη λα θαηαζέζεη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηνπ ηεχρε.   

Ππγθεθξηκέλα, θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ γίλεηαη ν ζρεδηα-

ζκφο θη ε επηινγή ηεο κνξθνινγίαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

Ξξνζήθεο κε ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ σο πξνο: 

1) ην θέιπθνο ηεο πξνζήθεο θαη ηε βάζε έδξαζεο 

2) ην ζρεδηαζκφ ησλ θσηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα ηελ αλαγθαία 

ξχζκηζε ησλ θσηηζηηθψλ ησλ πξνζεθψλ θαη ηελ ζπλνιηθή πξνζαξκνγή ησλ 

ηειηθψλ επηπέδσλ θσηηζκνχ ζηηο πξνζήθεο. 
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3) ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ κηθξνθιίκαηνο, φπνπ απαηηείηαη, θπξίσο ηελ απν-

θπγή δηαξξνήο ησλ ζπκππθλσκάησλ ζην ρψξν ησλ εθζεκάησλ. 

4) ην ζρεδηαζκφ ηνπ ηξφπνπ ζηεξέσζεο ησλ ξαθηψλ ή ησλ κηθξνζπζηεκάησλ 

ζηήξημεο - αλάξηεζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ πξνζεθψλ.  

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη πξηλ ηελ έλαξ-

με ησλ θαηαζθεπψλ, ν Αλάδνρνο Ξξνκεζεπηήο θαηαζέηεη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ψζηε λα ηχρεη ηεο ηειηθήο έγθξηζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα πξν-

βαίλεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξνηχπσλ (prototype).  

Ρα ηειηθά θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ πξνζεθψλ, ηα νπνία θαη ζα πινπνηεζνχλ, ζα 

εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, κε βάζε ηα ζρέδηα ηεο κνπζεηνγξαθηθήο κειέηεο εθ-

αξκνγήο θαη ηηο ελδηάκεζεο ζπλελλνήζεηο, εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ απνδνρή ησλ ηειηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ζα εμαζθαιηζηεί κε ηελ γξαπηή 

έγθξηζε ηνπ Κνπζείνπ Λεφηεξνπ Διιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ.  

Ρν ζχλνιν ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ ζρεδίσλ, κε ηπρφλ επηθαηξνπνηήζεηο εθ κέξνπο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζα θαηαηεζνχλ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη θαηφπηλ εηζήγεζήο ηεο ζα εθγξηζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή εληφο 15 εκεξψλ. 

 

Α15. Γείγμαηα  

 

Ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο, εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη θαη λα πξνκεζεχζεη δείγκαηα πξνζεθψλ, ηα 

νπνία ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαηφπηλ εηζεγήζεσο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερηζζνχλ νη εξγαζίεο παξαγσγήο ησλ πξνζεθψλ. 

  

Ρα δείγκαηα απηά αθνξνχλ ηηο παξαθάησ πξνζήθεο: 

1) Ρελ πξνζήθε κε θσδηθφ E.0.4.K10 (ηχπνο Α). 

2) Ρελ πξνζήθε κε θσδηθφ E.0.5.K13 (ηχπνο Β) καδί κε ηελ βάζε ηεο κε θσδηθφ 

E.0.5.K18 α (ηχπνο S2). 

3) Ρελ πξνζήθε κε θσδηθφ E.0.3.K6 (ηχπνο Γ). 

4) ηελ πξνζήθε κε θσδηθφ E.0.2.K19 (ηχπνο Δ). 

5) Ρελ πξνζήθε κε θσδηθφ  E.0.1.K1 (ηχπνο Ε). 

 

Ρα εγθεθξηκέλα δείγκαηα ζα απνηεινχλ ηκήκα ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

πξνκήζεηαο. 

 

Α16. Απαιηούμενα πιζηοποιηηικά 

 

Νη πξνζήθεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθά απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα αλεμάξ-

ηεηα ηλζηηηνχηα δνθηκψλ ή πηζηνπνηήζεσλ, ή απνδεηθηηθά θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρη-

ζηνλ επί ηξηεηία θαηά ηε ηειεπηαία δεθαεηία απφ θνξείο αληηζηνίρνπ επηπέδνπ κε ηνλ 

εξγνδφηε θαη γηα πξνκήζεηα αληηζηνίρνπ κεγέζνπο θαη είδνπο.  
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Δπηπιένλ απαηηνχληαη εηδηθά πηζηνπνηεηηθά, αληίζηνηρα κε ηα παξαπάλσ, ή απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία γηα ηηο παξαθάησ εηδηθέο εθαξκνγέο: 

1. Ξηζηνπνηεηηθά ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα αλεπηθχιαθηε έθζεζε ζηηο πξνζήθεο 

αλφξγαλσλ (ρξπζφο, αζήκη, ραιθφο, ζίδεξνο, κφιπβδν θιπ.), αιιά θαη νξγα-

ληθψλ πιηθψλ (ειεθαληφδνλην, νζηά, απαλζξαθσκέλνη θαξπνί, φζηξεα νξγαλη-

θά ρξψκαηα θιπ.). 

2. Ξηζηνπνηεηηθά ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ειαζηηθφηεηαο, ηεο ξεπζηφηεηαο θαη 

ηεο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληήξεζεο ησλ κνπζεηαθψλ εθζεκάησλ γηα 

ηα ζηεγαλσηηθά πιηθά (θπξίσο φζνλ αθνξά ζηα θαηλφκελα πνιπκεξηζκνχ θαη 

ηελ πηεηηθφηεηα θαηαζηξεπηηθψλ γηα ηα εθζέκαηα νπζηψλ ζε καθξνπξφζεζκεο 

εθαξκνγέο). 

3. Ξηζηνπνηεηηθά ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξα-

θψλ ησλ ζπζθεπψλ ειέγρνπ ζρεηηθήο πγξαζίαο φπσο πεξηγξάθεθαλ ζην 

θεθάιαην Α11. 

4. Ξηζηνπνηεηηθά ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ζηεγαλφ-

ηεηαο ησλ πξνζεθψλ, θαζψο θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζεξκνκνλσηηθψλ 

πιηθψλ. 

5. Ξηζηνπνηεηηθά γηα ηε ζθιεξφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ βαθψλ ζε λεξφ θαη δηά-

βξσζε θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηήξεζεο πξνυπνζέ-

ζεσλ ζπληήξεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ γηα ηηο βαθέο (θπξίσο φζνλ 

αθνξά ζηα θαηλφκελα πνιπκεξηζκνχ θαη ηελ πηεηηθφηεηα θαηαζηξεπηηθψλ γηα 

ηα εθζέκαηα νπζηψλ ζε καθξνπξφζεζκεο εθαξκνγέο). 

Ρα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ θάθειν ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο. 

 

Α17. Παπάδοζη ηυν πποθηκών – εγκαηάζηαζη – ζςνηήπηζη 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζεθψλ επί ηφπνπ ηεο έθζεζεο γίλεηαη ζηαδηαθά ζε Φάζεηο. 

Θάζε ηκήκα ζα πεξηιακβάλεη ηελ νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ θηεξηαθψλ 

εθζεζηαθψλ ελνηήησλ κε ηελ παξαθάησ ζεηξά: 

Α) Φάζε Δθζεζηαθέο ελφηεηεο  Δ, Γ, Ρδακί Ρδηζδαξάθε θαη πξνζήθεο ηχπνπ Ζ 

Β) Φάζε Δθζεζηαθέο ελφηεηεο Ε, Κ, Λ 

Γ) Φάζε Δθζεζηαθέο ελφηεηεο Α, Γ 

Θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζεθψλ ζην Κνπζείν ν αλάδνρνο ζα δηαζέηεη πιήξσο 

νξγαλσκέλν θαη ηερληθά εμνπιηζκέλν ζπλεξγείν ηνπνζέηεζεο.  

Κέρξη λα εμνπιηζηνχλ πιήξσο νη πξνζήθεο κε ηα ζπζηήκαηα ζηήξημεο θαη 

αλάξηεζεο, λα ηνπνζεηεζνχλ ηα εθζέκαηα θαη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία, ν ππεχζπλνο 

ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπνζέηεζεο θαη ν εηδηθφο ζε ζέκαηα θσηηζκνχ, θαζψο θαη θαηάιιε-

ινη ηερλίηεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ Κνπζείνπ, γηα ηελ άςνγε 

ιεηηνπξγία ησλ πξνζεθψλ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξνβνιή ησλ 

εθζεκάησλ  

Ζ νξηζηηθή παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ πξνζεθψλ κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εθφζνλ 

έρνπλ ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλεο.  

Θαηά ηελ παξάδνζε ζα πξέπεη λα επηδνζνχλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πιήξεηο γξαπηέο 

νδεγίεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζεθψλ θαη φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζπζηεκά-
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ησλ, θαζψο θαη λα επηδεηρζνχλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο εθπαίδεπζε ηνπ ηερλη-

θνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Κνπζείνπ.    

 

Α.18. ημανηικέρ επιζημάνζειρ και παπαηηπήζειρ. 

 

1) Θα ιεθζεί κέξηκλα απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ψζηε θαηά ην άλνηγκα νπνηνπδήπνηε ηχ-

πνπ ζχξαο πξνζήθεο, ην ζψκα ηεο πξνζήθεο λα παξακέλεη αθίλεην, είηε κε κε-

ραληθέο ειαζηηθέο παθηψζεηο ζην έδαθνο, είηε κε άιιε κέζνδν πνπ ζα πξνηείλεη εμ 

αξρήο ν θαηαζθεπαζηήο θαη ζα εγθξίλεη ε Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη 

Ξαξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

2) Ρα εληφο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζεθψλ βάζξα θαη βαζηθά ζπζηήκαηα έδξαζεο ησλ 

εθζεκάησλ, ησλ νπνίσλ νη δηαζηάζεηο θαη ε κνξθή δίλνληαη θαηά πξνζήθε ζηα 

ζρεηηθά ζρέδηα, ζα ιάβνπλ ηελ ίδηα επεμεξγαζία πνπ ζα ιάβεη θαη ν ρψξνο 

θηινμελίαο ησλ εθζεκάησλ ηεο πξνζήθεο. 

3) Πε φιεο ηηο πξνζήθεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα απηνηεινχο αλνίγ-

καηφο ηνπο κε αζθάιεηα, ρσξίο δειαδή ηε δηακεζνιάβεζε εμσηεξηθνχ βνεζήκα-

ηνο, ηχπνπ εμσηεξηθνχ θνξέα ή λάξζεθα. 

4) Ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ζην ΚΛΔΞ ηθαλφ αξηζκφ, θαηά ηε θξίζε 

ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ησλ 

φπνησλ ζπζθεπψλ ππνβνήζεζεο απαηηεζνχλ γηα ην άλνηγκα ησλ ζπξψλ. 

5) Ν κεραληζκφο αλνίγκαηνο θάζε πξνζήθεο ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη απφιπηα, 

«ζην ζψκα» ηεο πξνζήθεο θαη φηαλ απηή είλαη θιεηζηή λα κελ είλαη νξαηφο νχηε 

ελ κέξεη (φρη νξαηνί κεληεζέδεο), λα έρεη θέξνπζα δπλαηφηεηα 5 ηνπιάρηζηνλ 

θηιά επηπιένλ ηνπ βάξνπο ηνπ ηκήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο πνπ θαιείηαη λα αλνίμεη 

θαη λα εμαζθαιίδεη ην θιείζηκν ηεο πξνζήθεο ππφ πίεζε. Νη πξνζήθεο ζα πξέπεη 

λα θιείλνπλ εξκεηηθά, ππφ πίεζε θαη κε αζθάιεηα. 

6) Ζ κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ησλ πξνζεθψλ, φπσο απηέο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο, ζεσξείηαη δεζκεπηηθή. Ξξνηάζεηο φκσο πνπ απνδεδεηγκέλα ζα 

κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζα εμεηαζηνχλ απφ ηελ επηηξνπή 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

7) Νη ηνίρνη ησλ ρψξσλ είλαη βακκέλνη  κε κηα αλνηθηή απφρξσζε ρξψκαηνο.  Ρν 

ηειηθφ ρξψκα ησλ ηνίρσλ ζα θαζνξηζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρξψκα βαθήο ησλ 

θαηαζθεπψλ. Για ηον ζκοπό αςηό ο ανάδοσορ ππομηθεςηήρ εκηόρ από ηην 

βαθή ηυν πποθηκών θα αναλάβει και ηην ηελική βαθή, ζε απόσπυζη 

επιλογήρ ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ, ηυν επιθανειών ηυν εκθεζιακών 

σώπυν πος δεν καλύπηονηαι από πποθήκερ, καηαζκεςέρ κλπ. 

8)  Πε φζεο απφ ηηο πξνζήθεο ηχπνπ εξκαξίνπ, ν εζσηεξηθφο ηνπο ρψξνο 

δηακνξθψλεηαη κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ξάθηα, ε ηειηθή ζηάζκε ησλ ξαθηψλ 

απηψλ ζα νξηζηεί ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

9) Ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ πξνκεζεπηή ησλ 

αλαξηήζεσλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ εθζεκάησλ θαη έρεη ηελ 

επζήλε ησλ δηαηξήζεσλ ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ φπνπ απηέο απαηηνχληαη (πιάηεο 

ησλ πξνζεθψλ γηα ξάγεο αλάξηεζεο θιπ.) 

10)  Πην θσηηζκφ ησλ πξνζεθψλ, ν θαηαζθεπαζηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη, φηη νη θσηεηλέο πεγέο λα παξακείλνπλ αθαλείο απφ ην ζεαηή ηεο 

πξνζήθεο.  
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Πει.27 

11) Πε θάζε πεξίπησζε νη θαισδηψζεηο, νη κεηαζρεκαηηζηέο, νη ξννζηάηεο θαη ελ 

γέλεη ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί εθηφο ησλ εθζεζηαθψλ 

ρψξσλ ηεο πξνζήθεο, αθαλψο. 

12) Νη θαηαζθεπέο πνπ ζα θηινμελήζνπλ ςεθηαθά εθζέκαηα ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 

ππφςε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ςεθηαθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί θαη λα 

επηθαηξνπνηεζνχλ αληίζηνηρα ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. Όιεο νη θαισδηψζεηο θαη 

ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα αθαλψο εληφο ηεο 

θαηαζθεπήο. 
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Πει.28 

 

Β. ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ  

 

Β1. Υπόνορ παπάδοζηρ – πποθεζμίερ. 

1. Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη ην ζχλνιν ησλ 

αγαζψλ ζην ΚΛΔΞ θαη λα πξνβεί ζην ζχλνιν ησλ απαηηνπκέλσλ ξπζκίζεσλ κεηά 

ηε ηνπνζέηεζε ησλ εθζεκάησλ εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα δειψζεη κε ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά ηνπ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ (24) κελψλ γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζεθψλ θαη κνπζεηαθψλ θαηαζθεπψλ θαη ίζνο κε 

επηπιένλ έμη (6) κήλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ξχζκηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο ησλ εθζεκάησλ, θαη ηελ ηειηθή ξχζκηζε ηνπ θσηηζκνχ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Ππκθσλεηηθνχ.  

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη ζε ζπλέξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν λα μεθηλήζεη ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ξχζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο ησλ εθζεκάησλ λσξίηεξα 

απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο, θαηά ηελ δηάξθεηα παξάδνζεο ησλ 

εθζεζηαθψλ ελνηήησλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ θεθαιαίνπ Α.17. 

2. Δληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Ππκθσλεηηθνχ, ν Ξξνκεζεπηήο ζα πξέπεη 

λα θαηαζθεπάζεη θαη λα παξαδψζεη, ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή, δείγμαηα - 

ππυηόηςπα ηυν πποθηκών, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλά ηχπν, ζην 

θεθάιαην Α15. (κε κεραληζκφ, βακκέλα, κε θιεηδαξηά αζθαιείαο, δψλε θσηηζκνχ 

θιπ.)  

Ρα δείγκαηα απηά ζα κεηαθεξζνχλ ζην κνπζείν ψζηε λα δνζεί ε επθαηξία ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν ηνπ παξφληνο έξγνπ, λα 

ζηαζκίζνπλ νξηζηηθά ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο θαηαζθεπέο ζηε 

ιεπηνκέξεηα ηνπο. 

 

Κεηά ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζα δνζεί ην αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή 

ησλ δεηγκάησλ γξαπηή έγθξηζε απφ ηελ Ξξντζηακέλε ηνπ ΚΛΔΞ, ψζηε λα 

αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ ινηπψλ πξνζεθψλ. Ρπρφλ ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ ζα δεηεζνχλ, ζα ιεθζνχλ ππ’ φςε θαη ζα επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.  

 

3. Ν πξνκεζεπηήο ζα νινθιεξψλεη ζπγθεθξηκέλεο θηεξηαθέο εθζεζηαθέο ελφηεηεο 

κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην Α17, βάζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο  

πνπ θαηαηέζεθε θαη αμηνινγήζεθε ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ. Νπνηαδήπνηε 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα θαηαηίζεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή  

θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Ξξντζηακέλε ηνπ ΚΛΔΞ.  

4. Κεηά ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε φισλ ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

εθζεκάησλ ζηηο πξνζήθεο θαη ηα βάζξα ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δηαζέηεη ζην 

έξγν εηδηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε δηελέξγεηα ξπζκίζεσλ θαη ινηπή ππνζηήξημε εληφο 

ησλ πξνβιεπφκελσλ έμη (6) κελψλ γηα ηηο δηάθνξεο ξπζκίζεηο (θσηηζηηθψλ θιπ). 

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ζα πξέπεη ν αλάδνρνο λα ζπλεξγάδεηαη 

πιήξσο κε ηνπο επηκέξνπο αλαδφρνπο ηνπ έξγνπ (αλαδφρνπο εθζεζηαθνχ 

θσηηζκνχ, αλαξηήζεσλ, ςεθηαθψλ εθζεκάησλ, θιπ). 
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5.  Πην ηέινο ζα γίλεη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, απφ ηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ 

ζχκβαζε. 

 

6. Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, αθνχ εγθαηαζηήζεη ηα αγαζά ζηηο ηειηθέο ηνπο 

ζέζεηο, λα απνκαθξχλεη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο απφ ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο 

θαη λα παξαδψζεη ηηο εθζεζηαθέο θαηαζθεπέο θαη ηνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο 

θαζαξνχο, βακκέλνπο θαη έηνηκνπο πξνο ρξήζε. 

  

7. Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα 

παξαηείλεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

8. Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ 

εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα αγαζά ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα γηα θάζε έλα απφ ηα θηήξηα – εθζεζηαθέο ελφηεηεο 

ζηα νπνία ζα εγθαηαζηήζεη ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ.  

9. Πε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ Λ 4412/2016. 

 

Β2. Δποπηεία ηηρ παπαγυγήρ από πλεςπάρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ.  

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 

απαηηείηαη θαη ε ζηελή επίβιεςε απφ κία ηξηκειή νκάδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Ππγθεθξηκέλα, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα δηαζθαιίδεηαη ε επίβιεςε ησλ 

εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ησλ πξνζεθψλ απφ ηξηκειή νκάδα 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα κέιε ηεο νπνίαο δελ είλαη απαξαίηεηα ίδηα κε ηα κέιε 

ηεο ΔΞΞ, εηδηθφηεξα ηφζν ζηε δηάξθεηα παξαγσγήο ησλ δεηγκάησλ φζν θαη ζηε 

δηάξθεηα παξαγσγήο ησλ θαηαζθεπψλ, αιιά θαη φπνηε άιινηε απαηηεζεί απφ ηελ  

Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 

Ζ κεηάβαζε απηήο ηεο ηξηκεινχο νκάδαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (γηα δχν 

κεηαθηλήζεηο ηνπιάρηζηνλ) ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ζα γίλεηαη, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο 

θαη κε θξνληίδα θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο νθείιεη λα παξέρεη θάζε 

δπλαηή εμππεξέηεζε γηα ηε δηαζθάιηζε επνηθνδνκεηηθήο, επηηφπηαο ζπλεξγαζίαο 

(ηνπιάρηζηνλ δχν κέξεο ζπλεξγαζίαο).  

 

Β3. Ποζοηική και Ποιοηική Παπαλαβή Αγαθών . 

 

1. Όιεο νη θαηαζθεπέο ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ, λα ηνπνζεηεζνχλ θαη λα 

εληαρζνχλ ζηηο ελδεδεηγκέλεο απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζέζεηο, εληφο ησλ 

θηεξηαθψλ εθζεζηαθψλ ελνηήησλ ηνπ Κνπζείνπ, θαη λα παξαδνζνχλ, αθνχ έρνπλ 

ελζσκαηψζεη φιν ην ειεθηξνκεραλνινγηθφ πιηθφ, βακκέλεο απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή, έρνληαο ιάβεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνεξγαζίεο, κε δηθή ηνπ επζχλε 

θαη έμνδα κεηαθνξάο.  

2. Ζ παξαιαβή ησλ αγαζψλ, ηφζν θαηά ηελ πξνζθφκηζή ηνπο φζν θαη κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο, ζα γίλεη απφ εηδηθά πξνο ηνχην 

δηνξηζκέλε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή.  
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Πει.30 

3. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο γηα ηελ 

εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα αληηθείκελα ηεο πξνκήζεηαο 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  

4. Θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο ησλ αγαζψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην 

επηζπκεί, ν Ξξνκεζεπηήο, θαζψο θαη νη ππεχζπλνη ηερληθνί ηνπ, κε πιήξε γλψζε 

ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ, θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο 

έιεγρνο. Θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά θαη 

φια ηα ηερληθά θπιιάδηα, πηζηνπνηεηηθά θαη εγγπήζεηο πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ ελψ 

θαηά ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ζπκκεηέρεη θαη ελεκεξψλεηαη δηεμνδηθά θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Κνπζείνπ πνπ ζα αλαιάβεη κειινληηθά ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ.  

5. Ν πνηνηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν θαη ηνπιάρηζηνλ, ελ-

δεηθηηθά, δηελεξγνχληαη:  

• δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ πξνζεθψλ κε πξαθηηθή δνθηκαζία, ζηηο ζέζεηο εγ-
θαηάζηαζήο ηνπο θαη έιεγρνο κε κεηξήζεηο πγξαζίαο θαη θσηηζκνχ. 

•καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη έιεγρν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε βάζε ηα 

ζπλνδεπηηθά ηερληθά έληππα ηνπ εμνπιηζκνχ. 

6. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο, αθνχ ζεσξήζεη ηα απνδεηθηηθά ηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ θαηά ηελ παξάδνζε θαη θαηφπηλ 

καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ, ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν παξαιαβήο  ή απφξξηςεο 

θαηά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ θαη ηε ζέζε 

ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ε Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ζα 

ζπληάμεη ην νξηζηηθφ πξσηφθνιιν ηειηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο (ζε 

αληίζηνηρν αξηζκφ αληηηχπσλ) κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξαθηηθήο 

δνθηκαζίαο. 

7. Πε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο απνξξίςεη ηα 

πξνκεζεπφκελα αγαζά, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ απηά απφ ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο 

απφξξηςεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 213 ηνπ Λ.4412/2016.  

8. Ρα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη 

Ξαξαιαβήο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ Ξξνκεζεπηή.  

9. Θαηά ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη θαη ε Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 

Β4. Απόππιτη και Ανηικαηάζηαζη Αγαθών  

1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο 

πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ, κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο ηνπ ΚΛΔΞ, κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε απηή. Ζ 

πξνζεζκία απηή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ½  ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ηαρζέληνο ρξφλνπ ν Ξξνκεζεπηήο ζεσξείηαη εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε 

θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.  

2. Δάλ ν Ξξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα αγαζά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  
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Πει.31 

3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ Λ.4412/2016. 

Β5. Υπόνορ Δγγύηζηρ  

1. Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα ππφ πξνκήζεηα αγαζά 

απαιιαγκέλα ειαηησκάησλ (πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ) θαη κε φιεο ηηο 

ζπλνκνινγεκέλεο ηδηφηεηεο. Δλδεηθηηθά ζεσξείηαη φηη ν Ξξνκεζεπηήο εθπιεξψλεη 

ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζή ηνπ φηαλ ηα πξνκεζεπφκελα αγαζά αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο,  ζηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο ηεο 

Ρερληθήο Ξξνζθνξάο ηνπ θαη ζηα δείγκαηα πνπ παξνπζίαζε. Ρα πξντφληα πξέπεη 

λα είλαη θαηάιιεια γηα ηε ζχκθσλε κε ην ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο 

εηδηθή ρξήζε θαη λα έρνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απφδνζε πνπ ην ΚΛΔΞ εχινγα 

πξνζδνθά απφ πξάγκαηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε ηηο 

δεκφζηεο δειψζεηο, δηαθεκίζεηο θαη επηζεκάλζεηο ηνπ Ξξνκεζεπηή θαη πξέπεη, 

επίζεο, λα εγθαηαζηαζνχλ έληερλα, άξηηα θαη κε άςνγν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΚΛΔΞ.  

2. Ν Ξξνκεζεπηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηπιών (3) εηών απφ ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ησλ αγαζψλ, ή φζν πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθέξεη 

ζηελ Ξξνζθνξά ηνπ, εγγπάηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ην «θαιψο έρεηλ» θαη 

ηελ άςνγε ιεηηνπξγία θαη ρξεζηηθφηεηα ησλ πξνκεζεπφκελσλ αγαζψλ θαη 

επζχλεηαη απεξηφξηζηα έλαληη ηνπ ΚΛΔΞ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί 

πξαγκαηηθφ ή λνκηθφ ειάηησκα ή δηαπηζησζεί έιιεηςε ζπλνκνινγεκέλεο 

ηδηφηεηαο. Απφξξνηα απηήο ηεο επζχλεο ηνπ Ξξνκεζεπηή είλαη ε άμεζη 

ςποσπέυζη πος έσει να επιδιοπθώνει ή να ανηικαθιζηά, ενηελώρ δυπεάν, 

για ηο ΜΝΔΠ ηα αγαζά πνπ ηπρφλ παξνπζηάδνπλ πξαγκαηηθά ή λνκηθά 

ειαηηψκαηα ή έιιεηςε ησλ ζπλνκνινγεκέλσλ ηδηνηήησλ ή έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

πιεκκειψο.  

3. Θαηά ηνλ ρξφλν απηφ, ν Ξξνκεζεπηήο έρεη ηελ πιήξε επζχλε ηεο εγγχεζεο γηα 

ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ πιηθψλ. Κε ηνλ φξν απηφ νξίδεηαη θάζε απαηηνχκελε 

ελέξγεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ εκθαληζζεζνκέλσλ βιαβψλ, δεκηψλ ή 

άιισλ αλσκαιηψλ ζηα ζηνηρεία θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηα νπνία δελ νθείινληαη 

ζε ιφγνπο θζνξάο εθ ζπλήζνπο ρξήζεσο ή ζε ιφγνπο θαθήο ρξήζεσο εθ κέξνπο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηνπ ρξήζηε, αιιά ζε εγγελέο ειάηησκα.  

4. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνησλδήπνηε δεκηψλ ή θζνξψλ θαη γηα ηηο εξγαζίεο ζπλ-

ηήξεζεο θαηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο ν Ξξνκεζεπηήο θαη ν ηειηθφο θαηαζθεπαζηήο 

ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη εληφο ηνπ απνιχησο αλαγθαίνπ ρξφλνπ, ν νπνίνο 

δελ ζα ππεξβαίλεη, πιελ απξφβιεπησλ ζπλζεθψλ, ην δηάζηεκα ησλ πέληε (5) 

εκεξψλ.  

5. Ν Ξξνκεζεπηήο δχλαηαη κε ηελ ζχκβαζε λα νξίζεη εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγάηε 

γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο (ζηελ πεξίπησζε απηή ζα επζχλνληαη απφ θνηλνχ), 

πνπ ζα εγγπάηαη ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ηήξεζε ησλ ππεξεζηψλ κεηά ηελ πψιεζε.  

6. Γηα νπνηεζδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο απαηηείηαη κεηαθνξά ζην εμσηεξηθφ ή 

επίζθεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ηα έμνδα ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ή/θαη 

ηνλ ηειηθφ θαηαζθεπαζηή.  

7. Δάλ ν Ξξνκεζεπηήο παξαιείπεη λα εθπιεξψλεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ε έιιεηςε, ην ειάηησκα ή ε βιάβε κπνξεί λα 

απνθαηαζηαζεί απφ ην ΚΛΔΞ Διιεληθήο Ιατθήο Ρέρλεο ζε βάξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Ξξνκεζεπηή, ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο παξαθξαηνχκελεο απφ ην 

ιαβείλ ηνπ Ξξνκεζεπηή ή απφ ηηο εηο ρείξαο ηνπ ΚΛΔΞ εγγπήζεηο (εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο, εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο). 
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Πει.32 

 

Β6. Ανυηέπα Βία  

 

Ν Ξξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη πεξηζηαηηθφ αλσηέξαο βίαο θέξεη ην βάξνο ηεο 

απφδεημήο ηεο. Πηεξείηαη, φκσο, ην δηθαίσκα λα ηελ επηθαιεζζεί, εάλ δελ ηελ 

αλαθέξεη εγγξάθσο θαη δελ πξνζθνκίζεη ζην ΚΛΔΞ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία εληφο είθνζη (20) εκεξψλ αθφηνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε 

ζηνηρεηνζεηνχλ θαη πξνθάιεζαλ ηε κεξηθή ή νιηθή αδπλακία ηνπ λα εθηειέζεη ηελ 

πξνκήζεηα πνπ ηνπ αλαηέζεθε.  

 

Β7. Δκσώπηζη – Τποκαηάζηαζη  

1. Ν Ξξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή λα εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή 

κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

2. Θαη’ εμαίξεζε ν Ξξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή Ππκβαηηθνχ 

Ρηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ζε Ρξάπεδα ηεο επηινγήο ηεο, πνπ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα.  

3. Δάλ ν Ξξνκεζεπηήο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε 

φριεζε, λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα αζέηεζε ηεο Πχκβαζεο.  

4. Νπδείο κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηελ γξαπηή έγθξηζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πε πεξίπησζε Θνηλνπξαμίαο πξνκεζεπηψλ ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 164  ηνπ Λ4412/2016.  

Β8. Γενικέρ επιζημάνζειρ και παπαηηπήζειρ. 

 

1. Θάζε ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα επηζθεθηεί ηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο ησλ 

πξνζεθψλ ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ πεξηθιείεη ηα θηήξηα θαη λα ιάβεη 

ππφςε νιέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ παξαδνηέσλ. 

Ζ απηνςία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηφπηλ ζπλλελφεζεο κε ηελ Α.Α. ην 

αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

2. Ν Ξξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά, 

κεραλήκαηα, νρήκαηα, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, εξγαιεία θαη νπνηαδήπνηε άιια 

κέζα γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ησλ αγαζψλ, δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ, θιπ. Ν 

Ξξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο δαπάλεο γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη 

ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ελδεηθηηθά δε κε ηηο δαπάλεο ησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, ησλ πιηθψλ θαη ηεο 

κεηαθνξάο, δηαινγήο, θχιαμεο, θζνξάο ηνπο θιπ., ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, 

ζπληήξεζεο, απφζβεζεο κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, θφξνπο, ηέιε, 

δαζκνχο, αζθάιηζηξα, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, έμνδα 

νξγαληζκψλ, έμνδα εθηεισληζκνχ εηζαγφκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, 

θαηακεηξήζεσλ, ηηο δαπάλεο πξνζπειάζεσο πξνο ην ΚΛΔΞ θαη πξνο ηηο ηειηθέο 
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ζέζεηο ησλ ππφ πξνκήζεηα αγαζψλ, δαπάλεο απνδεκηψζεσο δεκηψλ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ηηο δαπάλεο ειέγρνπ ξπζκίζεσλ, ησλ 

πάζεο θχζεσο δνθηκψλ ησλ εξγαζηψλ, πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ πνπ 

ελζσκαηψλνληαη, ηηο δαπάλεο θαζαξηζκνχ ηνπ εξγνηαμίνπ κεηά ην πέξαο 

εξγαζηψλ θαη γεληθά θάζε είδνπο απξφβιεπηε δαπάλε θαη φιεο ηηο λφκηκεο 

επηβαξχλζεηο θαη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ 

ρξφλν ππνγξαθήο ηνπ Ππκθσλεηηθνχ, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ην ΦΞΑ.  

3. Ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξακέλεη δηαζέζηκνο έσο ην ηέινο ηνπ έξγνπ θαη 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνζηεξίμεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ κέρξη 

θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εθζεκάησλ θαη ησλ εξκελεπηηθψλ κέζσλ ηεο έθζεζεο 

(νζφλεο βίληεν θιπ.), φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηε κνπζεηνγξαθηθή κειέηε 

εθαξκνγήο, θαη λα ζπκβάιιεη αλ θξηζεί απαξαίηεην ζε βειηησηηθέο ελέξγεηεο. Ν 

πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα εγγπεζεί ηελ ελ γέλεη θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

θαηαζθεπψλ ηνπ ζπλνιηθά αιιά θαη ησλ κεραληζκψλ αλνίγκαηνο ησλ ζπξψλ, 

ησλ ππνδνρψλ θσηηζκνχ, ηεο αζθάιηζεο ησλ αλνηγκάησλ θαη πάζεο θχζεσο 

εμαξηεκάησλ θαη παξεκβπζκάησλ πνπ ζα ελζσκαηψζεη ζε απηέο. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή απαηηείηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλαξηήζεσλ θαη ηπρφλ δηαηξήζεσλ 

ηνπ θπξίνπ ζψκαηνο ησλ πξνζεθψλ. Ν  αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί 

πιήξσο κε ηνλ πξνκεζεπηή ησλ αλαξηήζεσλ θαη ζηεξίμεσλ ησλ εθζεκάησλ έηζη 

ψζηε απηέο λα ηνπνζεηεζνχλ κε αζθάιεηα ζηηο πξνζήθεο ρσξίο ζπκβηβαζκνχο 

ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζεθψλ θαη ησλ αλακελφκελσλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο. 

Ζ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ζην ζχλνιφ ηεο δεηείηαη άςνγε θαη ζχκθσλε κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά πνπ ππέβαιε.  Πε θάζε 

πεξίπησζε, φπνπ πξνθχπηεη ακθηβνιία ή απνξία, πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ν 

πξνκεζεπηήο ζα αλαηξέρεη ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Πηελ παξαγσγή ησλ πξνζεθψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη 

λα ιάβεη ππφςε ηνπ φζα πξνβιέπνληαη απφ ηα ζρεηηθά άξζξα θαη ζρέδηα  θαη ηε 

κειέηε θσηηζκνχ, θαη απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ ε ελζσκάησζε ηνπο (αθαλείο 

δηειεχζεηο θαισδίσλ ξεπκαηνδφηεζεο, ηειάξα ζηεξέσζεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, 

δηαηξήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ειεθηξνδφηεζεο ησλ θαηαζθεπψλ θ.ιπ.)  

Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη πξηλ απφ θάζε άιιε ελέξγεηα λα πξνβεί ζε πξνζσπηθή 

εθηίκεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ΚΛΔΞ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη αθξηβείο κεηξήζεηο, ψζηε λα δηαπηζηψζεη ηηο αλσκαιίεο πνπ 

πηζαλφλ παξνπζηάδεη ην θηίξην (π.ρ. ζηξεβιφηεηα ηνίρσλ, παξάγσλνη ρψξνη, 

θ.ά.). 

Ρηο παξαηεξήζεηο θαη κεηξήζεηο ηνπ νθείιεη λα ηηο ζπζρεηίζεη κε ηα ζρέδηα ησλ 

πξνο πινπνίεζε αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπ παξέρνληαη, θαη εθφζνλ παξαηεξήζεη 

νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα, πξηλ αξρίζεη λα πινπνηεί ηηο θαηαζθεπέο, ζα πξέπεη λα 

ζπλελλνεζεί κε ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα ηηο ζέζεη εγθαίξσο (εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο) ππφςε ηεο, ψζηε απφ θνηλνχ λα ζηαζκίζνπλ ηηο 

αλαγθαίεο ξπζκίζεηο.  

4.  Ν Ξξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε 

αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνδφηε ή ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ιάβεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Ξξνκήζεηαο φια ηα 

απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΓΑΘΩΝ 

 

Α/Α ΔΗΓΝΠ  ΘΥΓΗΘΝΠ  ΞΝΠΝΡΖΡΑ  

1 ΞΟΝΘΖΘΖ (A) Γ.0.1.Θ2 1 

2 ΞΟΝΘΖΘΖ (A) Γ.1.3.Θ5 1 

3 ΞΟΝΘΖΘΖ (A) Γ.1.3.Θ6 1 

4 ΞΟΝΘΖΘΖ (A) Γ.1.3.Θ7 1 

5 ΞΟΝΘΖΘΖ (A) Γ.1.3.Θ8 1 

6 ΞΟΝΘΖΘΖ (A) Δ.0.4.K10 1 

7 ΞΟΝΘΖΘΖ (A) Δ.0.4.K11 1 

8 ΞΟΝΘΖΘΖ (A) Δ.0.5.K14 1 

9 ΞΟΝΘΖΘΖ (A1) ΡΕ.0.1.Θ1 1 

10 ΞΟΝΘΖΘΖ (A1) ΡΕ.0.1.Θ2 1 

11 ΞΟΝΘΖΘΖ (A1) ΡΕ.0.1.Θ3 1 

12 ΞΟΝΘΖΘΖ (A1) ΡΕ.0.1.Θ6 1 

13 ΞΟΝΘΖΘΖ (A1) ΡΕ.0.1.Θ7 1 

14 ΞΟΝΘΖΘΖ (A1) ΡΕ.0.1.Θ8 1 

15 ΞΟΝΘΖΘΖ (A1) ΡΕ.0.1.Θ9 1 

16 ΞΟΝΘΖΘΖ (Β) Γ.0.2.Θ1 1 

17 ΞΟΝΘΖΘΖ (Β) Γ.0.3.Θ2 1 

18 ΞΟΝΘΖΘΖ (Β) Γ.1.5.Θ3 1 

19 ΞΟΝΘΖΘΖ (Β) Δ.0.5.Θ12 1 

20 ΞΟΝΘΖΘΖ (Β) Δ.0.5.Θ13 1 

21 ΞΟΝΘΖΘΖ (Β) Ε.0.1.Θ5 1 

22 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.1.4.Θ4 1 

23 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.1.1.Θ1 1 

24 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.1.3.Θ4 1 

25 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.1.3.Θ9 1 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 
ΣΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ ΝΕΟΣΕΡΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΕΥΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
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26 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.1.3.Θ10 1 

27 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.1.3.Θ11 1 

28 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Δ.0.3.Θ7 1 

29 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.3.Θ3 1 

30 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.1.2.Θ1 1 

31 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.1.3.Θ2 1 

32 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.0.3.Θ3 1 

33 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.0.3.Θ4 1 

34 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.0.4.Θ5 1 

35 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.0.4.Θ6 1 

36 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.0.4.Θ7 1 

37 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.0.4.Θ8 1 

38 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.0.6.Θ10 1 

39 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.1.2.Θ2 1 

40 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.1.2.Θ3 α 1 

41 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Γ.1.2.Θ3 β 1 

42 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Δ.0.2.Θ5 1 

43 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Δ.0.3.Θ6 1 

44 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Κ.0.1.Θ1 1 

45 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Κ.0.2.Θ3 α 1 

46 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Κ.0.2.Θ3 β 1 

47 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Κ.0.3.Θ6 1 

48 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Κ.0.3.Θ7 1 

49 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Κ.1.1.Θ3 1 

50 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Κ.1.2.Θ6 1 

51 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Κ.1.2.Θ7 1 

52 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Κ.1.2.Θ8 1 

53 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Κ.1.2.Θ9 1 
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54 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Ε.0.1.Θ2 1 

55 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Ε.0.1.Θ3 1 

56 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Ε.1.1.Θ2 1 

57 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Λ.0.1.Θ1 α 1 

58 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Λ.0.1.Θ1 β 1 

59 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Λ.0.1.Θ2 α 1 

60 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Λ.0.1.Θ2 β 1 

61 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Λ.1.2.Θ2 α 1 

62 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Λ.1.4.Θ4 1 

63 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Λ.1.4.K5 1 

64 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.0.2.Θ1 1 

65 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.0.3.Θ2 1 

66 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.0.3.Θ3 α 1 

67 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.0.3.Θ3 β 1 

68 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.0.3.Θ3 γ 1 

69 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.0.4.Θ4 α 1 

70 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.0.4.Θ4 β 1 

71 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.0.4.Θ4 γ 1 

72 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.0.5.Θ5 α 1 

73 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.0.5.Θ5 β 1 

74 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.0.5.Θ5 γ 1 

75 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.0.1.Θ6 1 

76 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.0.4.Θ7 1 

77 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.1.Θ1 1 

78 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.2.Θ2 1 

79 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.3.Θ4 α 1 

80 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.3.Θ4 β 1 

81 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.3.Θ4 γ 1 
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82 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.4.Θ5 α 1 

83 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.4.Θ5 β 1 

84 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.4.Θ5 γ 1 

85 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.4.Θ5 δ 1 

86 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.4.Θ6 1 

87 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.5.Θ7 α 1 

88 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.5.Θ7 β 1 

89 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.5.Θ7 γ 1 

90 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.5.Θ7 δ 1 

91 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ) Α.1.5.Θ8 1 

92 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ1) Λ.0.3.Θ3 α 1 

93 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ1) Λ.0.3.Θ3 β 1 

94 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ1) Λ.0.4.Θ4 α 1 

95 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ1) Λ.0.4.Θ4 β 1 

96 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ1) Λ.1.1.Θ1 α 1 

97 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ1) Λ.1.1.Θ1 β 1 

98 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ1) Λ.1.2.Θ2 β 1 

99 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ1) Λ.1.3.Θ3 α 1 

100 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ1) Λ.1.3.Θ3 β 1 

101 ΞΟΝΘΖΘΖ (Γ1) Λ.1.3.Θ3 γ 1 

102 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Γ.0.1.Θ19  1 

103 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Γ.0.1.Θ20 1 

104 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Γ.0.1.Θ21 1 

105 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Γ.0.1.Θ22 1 

106 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Δ.0.2.Θ19 1 

107 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Δ.0.4.Θ20 1 

108 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Δ.0.4.Θ21 1 

109 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Ε.0.1.Θ1 α 1 
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Πει.39 

110 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Ε.0.1.Θ1 β 1 

111 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Ε.0.1.Θ1 γ 1 

112 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Ε.0.1.Θ1 δ 1 

113 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Ε.0.1.Θ1 ε 1 

114 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Ε.0.1.Θ1 δ 1 

115 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Ε.0.1.Θ1 ε 1 

116 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Ε.0.1.Θ1 ζ 1 

117 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Ε.1.1.Θ3 1 

118 ΞΟΝΘΖΘΖ (Δ) Λ.1.4.Θ7 1 

119 ΞΟΝΘΖΘΖ (Ε) Δ.0.1.Θ1 1 

120 ΞΟΝΘΖΘΖ (Ε) Δ.0.1.Θ2 1 

121 ΞΟΝΘΖΘΖ (Ε) Δ.0.1.Θ3 1 

122 ΞΟΝΘΖΘΖ (Ε) Δ.0.4.Θ8 1 

123 ΞΟΝΘΖΘΖ (Ε) Δ.0.4.Θ9 1 

124 ΞΟΝΘΖΘΖ (Ε) Κ.0.1.Θ2 1 

125 ΞΟΝΘΖΘΖ (Ε) Κ.1.1.Θ1 1 

126 ΞΟΝΘΖΘΖ (Ε) Κ.1.1.Θ2 1 

127 ΞΟΝΘΖΘΖ (Ε) Κ.1.1.Θ4 1 

128 ΞΟΝΘΖΘΖ (Ε) Κ.1.1.Θ5 1 

129 ΞΟΝΘΖΘΖ (Ε) Κ.1.3.Θ11 1 

130 ΞΟΝΘΖΘΖ (H) Ξ.ΞΔ.Θ1 30 

131 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ 
(ΞΟΝΘΖΘΖ) (S1) 

TZ.0.1.Θ4 1 

132 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ 
(ΞΟΝΘΖΘΖ) (S1) 

TZ.0.1.Θ5 1 

133 ΒΑΘΟΝ (S2) Γ.0.1.Θ1 α 1 

134 ΒΑΘΟΝ (S2) Γ.0.1.Θ1 β 1 

135 ΒΑΘΟΝ (S2) Γ.0.2.Θ13 1 

136 ΒΑΘΟΝ (S2) Γ.0.3.Θ14 1 
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Πει.40 

137 ΒΑΘΟΝ (S2) Γ.0.3.Θ15 1 

138 ΒΑΘΟΝ (S2) Γ.0.4.Θ16 1 

139 ΒΑΘΟΝ (S2) Γ.0.4.Θ17 1 

140 ΒΑΘΟΝ (S2) Γ.0.4.Θ18 1 

141 ΒΑΘΟΝ (S2) Γ.0.4.Θ19 1 

142 ΒΑΘΟΝ (S2) Γ.0.7.Θ11 1 

143 ΒΑΘΟΝ (S2) Δ.0.4.Θ17 1 

144 ΒΑΘΟΝ (S2) Δ.0.5.Θ18 α 1 

145 ΒΑΘΟΝ (S2) Δ.0.5.Θ18 β 1 

146 ΒΑΘΟΝ (S2) Κ.0.1.Θ5 1 

147 ΒΑΘΟΝ (S2) Κ.0.2.Θ8 1 

148 ΒΑΘΟΝ (S2) Κ.0.3.Θ9 1 

149 ΒΑΘΟΝ (S2) Z.0.1.Θ4 1 

150 ΒΑΘΟΝ (S2) Α.0.5.Θ8 1 

151 ΒΑΘΟΝ (S2) Γ.0.1.Θ3 1 

152 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ 
ΞΟΝΘΖΘΖ (S3) 

E.0.2.Θ4 1 

153 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ 
ΞΟΝΘΖΘΖ (S4) 

Κ.0.2.Θ4 1 

154 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ (S5) Κ.1.1.Θ12 1 

155 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ 
ΞΟΝΘΖΘΖ (S6) 

Ε.1.1.Θ1 α 1 

156 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ 

ΞΟΝΘΖΘΖ (S6) 

Ε.1.1.Θ1 β 1 

157 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ 
ΞΟΝΘΖΘΖ (S7) 

Κ.1.2.Θ10 1 

158 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ (S8) Α.ΡΟ.Θ1 6 

159 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ (S9) Γ.1.4.Θ5 10 

160 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ (S10) Δ.ΘΑ.Θ16 2 

161 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ (S11) Γ.0.7.Θ12 1 
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Πει.41 

162 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ (S12) Κ.0.1.Θ11 1 

163 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ (S13) Δ.0.4.Θ22 1 

164 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ (S14) Γ.0.3.Θ14 1 

165 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ (S14) Γ.0.3.Θ15 1 

166 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ (S14) Γ.0.4.Θ16 1 

167 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ (S14) Γ.0.4.Θ17 1 

168 ΔΘΘ. ΘΑΡΑΠΘΔΖ (S14) Γ.0.4.Θ18 1 

169 ΤΖΦ. ΔΘΡΞΥΠΖ (S15) S15 1 

170 ΤΖΦ. ΔΘΡΞΥΠΖ (S16) S16 1 

171 ΒΑΘΟΝ (S17) Γ.0.5.Θ9  1 

172 ΦΥΡΗΠΚΝΠ ΞΟΝΘΖΘΥΛ ΦΞΟΝ1 2500 

173 ΦΥΡΗΠΚΝΠ ΞΟΝΘΖΘΥΛ ΦΞΟΝ2 1662 

174 ΦΥΡΗΠΚΝΠ ΞΟΝΘΖΘΥΛ ΦΞΟΝ3 38,70κ 



 

  

Α1: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ- ΛΙΣΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Α/Α ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ  

Α ΠΡΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΘΕΙΑΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ       

Α1 

Οι μεταλλικζσ καταςκευζσ είναι από ςτοιχεία χάλυβα ποιότθτασ S235 τουλάχιςτον, άριςτθσ ποιότθτασ και αντοχισ. 
Χρθςιμοποιοφνται λαμαρίνεσ και λοιπζσ διατομζσ κακαρζσ χωρίσ παραμορφϊςεισ, ατζλειεσ ι άλλα ελαττϊματα από το 
εκάςτοτε κατάλλθλο κράμα, μορφζσ και διαςτάςεισ όπωσ προςδιορίηονται ςτθν προτεινόμενθ μελζτθ. Βιομθχανοποιθμζνα 
προϊόντα, όπωσ βίδεσ, μπουλόνια, βφςματα ςτιριξθσ, ειδικζσ διατομζσ, παρεμβφςματα κλπ φζρουν χαρακτθριςτικά ςφμφωνα 
με τθν  μελζτθ. Οι διατομζσ των μεταλλικϊν ςτοιχείων τθσ φζρουςασ καταςκευισ κακϊσ και οι ςυνδζςεισ των επί μζρουσ 
ςτοιχείων μεταξφ τουσ κα οριςτοφν ςτα καταςκευςτικά ςχζδια του καταςκευαςτι (shop drawings). Στθ ςυναρμολόγθςθ όπου 
υπάρχει ςυγκόλλθςθ πρζπει να είναι άριςτθ για να αποφεφγονται οι κάμψεισ του ςκελετοφ. Οι βάςεισ των φερουςϊν 
μεταλλικϊν καταςκευϊν των προκθκϊν φζρουν οπωςδιποτε πόδια-ρεγουλατόρουσ βαρζωσ τφπου.  
- Η επιλογι των υλικϊν είναι τζτοια ϊςτε μεταξφ τουσ να μθν αναπτφςςονται βλαπτικζσ αλλθλεπιδράςεισ όπωσ πχ. 
θλεκτρολυτικά θ γαλβανικά φαινόμενα κλπ. 
- Σχετικά με τισ διατομζσ δομικοφ χάλυβα, λαμαρίνεσ, λάμεσ κλπ βλζπε ειδικζσ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια.  
- Χρθςιμοποιείται ανοξείδωτοσ χάλυβασ (χρωμονικελιοφχοσ) για χριςθ ςτο εξωτερικό ι το εςωτερικό του κτιρίου με τελείωμα 
Ματ ι Σατινζ. 
- Χρθςιμοποιείται αλουμίνιο κατάλλθλο για δομικζσ εφαρμογζσ, ςφμφωνα με τα Ελλθνικά πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Τ. 
- Χρθςιμοποιοφνται εκτονοφμενα βφςματα αναγνωριςμζνου καταςκευαςτι από ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα που κα περιλαμβάνει 
βφςμα ανκεκτικό ςτθν ςκουριά και τθν διάβρωςθ και αφαιροφμενθ βίδα ι βιδωτό παξιμάδι αντίςτοιχο τθσ καταςκευισ 
ςτιριξθσ. 

ΝΑΙ 

  

  

Α2 

Οδθγοί - μθχανιςμοί ανοίγματοσ κρυςτάλλων. 
Σε καμία περίπτωςθ τα κρφςταλλα δεν κα αφαιροφνται με βεντοφηεσ. 
Τα κρφςταλλα των καταςκευϊν  ανοίγουν με τουσ εξισ  τρόπουσ:  
- Με ανακλινόμενο και κυλιόμενο (ςυρόμενο) μθχανιςμό δφο κινιςεων.  
- Με ανοιγόμενο μθχανιςμό μετακινοφμενου άξονα περιςτροφισ.   
- Με ανοιγόμενο μθχανιςμό μικροφ πφρου περιςτροφισ.  
- Με ανακλινόμενο υδραυλικό ςφςτθμα με βραχίονεσ. 
- Με  μθχανιςμό ανφψωςθσ (ζμβολα κλπ). 
Ο μθχανιςμόσ ανοίγματοσ και το ανοιγόμενο τμιμα που αυτόσ φζρει κα είναι ικανόσ να λειτουργεί χωρίσ παραμορφϊςεισ κατά 
τθν επαναλαμβανόμενθ χριςθ του, ςτοιχείο το οποίο πρζπει να προκφπτει από ςχετικι πιςτοποίθςθ ι εγγφθςθ του 
καταςκευαςτι θ οποία ποςοτικά προκφπτει-προςδιορίηεται από τθν αναγωγι φζρουςα ικανότθτα μθχανιςμοφ/αρικμό 
ανοιγμάτων. 

ΝΑΙ 
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Πει.1 

Α/Α ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ  

Α3 

Γυάλινα μζρθ. 
Τα γυάλινα μζρθ των καταςκευϊν κα είναι από αντανακλαςτικό extra clear (υπζρλευκο) laminated (πολυςτρωματικό) γυαλί, 
πάχουσ τουλάχιςτον 10 mm (6+4+0,76 μεμβράνθ PVB)  με εςωτερικό φίλτρο UV, εκτόσ από όπου αναφζρεται διαφορετικά ςτα 
ςχζδια και τισ προδιαγραφζσ των καταςκευϊν. 
Σφμφωνα με τισ παραδοχζσ τθσ μελζτθσ ωσ ελάχιςτεσ αποδεκτζσ τιμζσ των παραγόντων που κακορίηουν περαιτζρω τα τεχνικά 
ποιοτικά χαρακτθριςτικά των κρυςτάλλων ορίηονται:  
α) ο δείκτθσ διαπερατότθτα φωτόσ (LT≥96%), 
β) ο δείκτθσ ανακλαςτικότθτασ (LRe≤1,7%), και 
γ) ο αποκλειςμόσ τθσ UV ακτινοβολίασ ςε ποςοςτό (UV stop≥99%) . 
Ιδιαίτερθ προςοχι δίδεται ςτθν προςαρμογι του γυαλιοφ ςτο μεταλλικό ςυρόμενο μθχανιςμό κακϊσ και ςτθν ςυναρμογι 
διαφορετικϊν τεμαχίων γυαλιοφ, ιδιαίτερα ςτισ καταςκευζσ, όπου οι κρυςτάλλινεσ όψεισ πρζπει να δίνουν τθν εντφπωςθ 
ςυνεχοφσ κρυςτάλλινθσ επιφάνειασ.  
Οι ενϊςεισ κα είναι πλιρωσ ςτεγανωμζνεσ με ειδικά μονωτικά υλικά ι εξαρτιματα και όχι κολλιςεισ με λάμπα UV.  

ΝΑΙ 

  

  

Α4 

Ξφλινα μζρθ προκθκϊν. 
Στον εκκεςιακό χϊρο των προκθκϊν αποκλείονται οι μοριοςανίδεσ τφπου ΜDF και ξφλα που εκπζμπουν επιβλαβι οξζα (VOCS) 
- κόλλεσ και υλικά ςτεγανοποίθςθσ με ουςίεσ όπωσ οξικό, μυρμθκικό οξφ, φορμαλδεχδθ, κ.α., Ππου κατ’ ανάγκθ 
χρθςιμοποιοφνται τα ανωτζρω υλικά επιβάλλεται να μονωκοφν με ακρυλικό βερνίκι με μθδενικό VOC  θ ειδικό φφαςμα π.χ.CCI 
ϊςτε να μθν υπάρξουν αλλθλεπιδράςεισ με τα ζργα. 
Δεν χρθςιμοποιοφνται λαδομπογιζσ και χρϊματα  που είναι τοξικά και επιβλαβι για τα εκκζματα. Για τα ξφλινα τμιματα των 
καταςκευϊν εκτόσ προκθκϊν ο μόνοσ αποδεκτόσ τφποσ μοριοςανίδασ που χρθςιμοποιείται ςε καταςκευζσ είναι το MDF-ZF 
αρίςτθσ ποιότθτασ, το χαμθλότερο ςε περιεκτικότθτα φορμαλδεχδθσ με άριςτθ λείανςθ ςτισ τομζσ τουσ. Τα επιμζρουσ 
τμιματα τθσ καταςκευισ φζρουν φαλτςογωνία 45 μοιρϊν και άριςτθ λείανςθ. Η τελικι επιφάνεια των MDF-ZF φζρει μονωτικό 
επίχριςμα, μθ τοξικό, για παντελι αποκλειςμό ζκλυςθσ φορμαλδεχδθσ-υγραςίασ. 

ΝΑΙ 

  

  

Α5 

 Βαφές. Το αςτάρωμα τθσ βαφισ των καταςκευϊν γίνεται με αςτάρι μετάλλου ικανοφ πάχουσ και περιεκτικότθτασ ςε χρϊμα 
περίπου 60% κατ’ όγκο. Οι βαφζσ είναι μθ ανακλαςτικοφ τφπου, που δεν αποβάλλουν χθμικζσ ουςίεσ. 
Η ςκλθρότθτα τθσ τελικισ βαφισ είναι ςφμφωνθ με τα διεκνι πρότυπα τισ προδιαγραφζσ DIN 53153, θ αντοχι ςε νερό 
ςφμφωνθ με το πρότυπο ISO 2812-2:2007 με ISO 1521/1971 και θ αντοχι ςε διάβρωςθ ςφμφωνθ με τα διεκνι πρότυπα ASTMB 
17-64, όπωσ ζχουν επικαιροποιθκεί και ιςχφουν ι άλλα αντίςτοιχα διεκνι (ISO) και ευρωπαϊκά (EN)... Ο χρωματιςμόσ των 
ξφλινων και μεταλλικϊν καταςκευϊν ωσ προσ τθν απόχρωςθ RAL και υφι ΜΑΤ ι ΣΑΤΙΝΕ  κα κακοριςτεί ζπειτα από 
δειγματιςμό.  Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν τελικι βαφι- απόχρωςθ  των επιφανειϊν των τοίχων  εκκεςιακϊν χϊρων που δεν 
καλφπτονται από προκικεσ, καταςκευζσ, κλπ 

ΝΑΙ 
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Πει.2 
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Α6 

 Στεγανωτικά υλικά. 
Τα ςτεγανωτικά υλικά  είναι δφο ςυςτατικϊν, εξαιρετικά ελαςτικά, αδιαφανι και χθμικά ουδζτερα. Ζχουν πολφ καλζσ ιδιότθτεσ 
ςυγκόλλθςθσ και δεν πρζπει να παρουςιάηουν τριχοειδείσ γραμμϊςεισ ςε καμιά περίπτωςθ. Επίςθσ καταςκευάηονται κατά τα 
διεκνι πρότυπα DIN 18545-E και DIN18540 και κατά DIN 52455 για τθν ελαςτικότθτα τουσ ενϊ κατά DIN 52452 για τθν 
ρευςτότθτά τουσ, όπωσ ζχουν επικαιροποιθκεί και ιςχφουν ι άλλα αντίςτοιχα διεκνι (ISO) και ευρωπαϊκά (EN). 
Σε περίπτωςθ που πρζπει να ςτεγανοποιθκοφν κινθτά με ςτακερά μζρθ (περίπτωςθ κινθτισ γυάλινθσ πόρτασ) το μονωτικό 
υλικό που χρθςιμοποιείται είναι το φυςικό καουτςοφκ ι άλλο ιςοδφναμο υλικό άριςτθσ ποιότθτασ και εφαρμογισ.  

ΝΑΙ 

  

  

Α7  Ρακθτικό  ςφςτθμα ελζγχου μικροκλίματοσ  με απαίτθςθ ελζγχου ςχετικισ υγραςίασ μζςω ρυκμιςτι υγραςίασ τφπου art-sorb 
ι άλλο ιςοδφναμο όπου απαιτείται ςφμφωνα με τα άρκρα και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

ΝΑΙ 

  
  

Α8 
Ενεργθτικό ςφςτθμα ελζγχου μικροκλίματοσ με ατομικι μονάδα ςε 47 προκικεσ. 

ΝΑΙ 
  

  

Α9 

 Σφςτθμα ψθφιακισ καταγραφισ τθσ κερμοκραςίασ και ςχετικισ υγραςίασ ςτο εςωτερικό.  
όλων των προκθκϊν. Το ςφςτθμα αποτελείται από ψθφιακοφσ αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ και ςχετικισ υγραςίασ που 
τοποκετοφνται ςε κάκε προκικθ και μεταδίδουν ενςφρματα ι αςφρματα τα ςτοιχεία καταγραφισ ςε πραγματικό χρόνο ςε 
κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου. Η ακρίβεια των μετριςεων τθσ κερμοκραςίασ είναι ± 0,5 °C για κερμοκραςίεσ από 5 °C ζωσ 45 °C 
και τθσ ςχετικισ υγραςίασ είναι ±2,5% για τιμζσ από 10% ζωσ 90%. Το ςφςτθμα κα διακζτει λογιςμικό για τθ ςυγκζντρωςθ των 
δεδομζνων, τθν καταγραφι τουσ, τθ δθμιουργία εκτυπϊςεων και τθν αποςτολι θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ενθμζρωςθσ προσ το 
διαχειριςτι, όταν οι τιμζσ των εςωκλιματικϊν ςυνκθκϊν κάποιασ προκικθσ βρεκοφν εκτόσ των προκακοριςμζνων ορίων. 

ΝΑΙ 
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Α10 

Αςφάλεια προκθκϊν. 
Ο εκκεςιακόσ εξοπλιςμόσ που φιλοξενεί μουςειακά εκκζματα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με μθχανικό ςφςτθμα αςφάλειασ 
και stop ςτακεροποίθςθσ για το άνοιγμα και κλείςιμο του κινθτοφ τουσ τμιματοσ που εξαςφαλίηει τθ ςτεγανότθτα του 
κεντρικοφ τμιματοσ τθσ προκικθσ. Θα αξιολογθκοφν, ο τρόποσ αςφάλιςθσ και απαςφάλιςθσ των προκθκϊν, κακϊσ και θ 
ευχζρεια χειριςμοφ. 
Η αςφάλιςθ / απαςφάλιςθ εξαςφαλίηεται από κρυφι/εσ κλειδαριζσ αςφαλείασ κυλινδρικοφ τφπου 11 δίςκων ιάλλου 
ανϊτερου βακμοφ αςφαλείασ, με δυνατότθτα ομαδοποίθςθσ των κλειδαριϊν ανά όροφο ι/και αίκουςα ι/και εκκεςιακι 
ενότθτα. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ τοποκζτθςθσ μθχανικισ κλειδαριάσ, επιβάλλεται θ τοποκζτθςθ και μαγνθτικϊν επαφϊν 
(πομπϊν) ςυμβατϊν με το αςφρματο ςφςτθμα αςφάλειασ του μουςείου, το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ κα είναι 
διαςυνδεδεμζνο με το Κζντρο Λιψεωσ και Επεξεργαςίασ Σθμάτων Συναγερμοφ (ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ) του ΥΡ.ΡΟ.Α, ϊςτε να υπάρχει 
επιβεβαίωςθ ι ενθμζρωςθ ότι θ προκικθ ζχει αςφαλίςει, πλθροφορία θ οποία εκτόσ του να ςθμαίνεται θχθτικά (alarm) 
μπορεί επίςθσ και να οπτικοποιείται ςε monitor ςτο κζντρο ελζγχου του μουςείου (control room) ι ςε άλλο τερματικό ςτθν 
ζδρα τθσ Υπθρεςίασ.  
Σε περίπτωςθ χριςθσ μθ μθχανικισ κλειδαριάσ, εκτόσ του ότι πρζπει να υπάρχει επιβεβαίωςθ ι ενθμζρωςθ ότι θ προκικθ ζχει 
αςφαλίςει, πλθροφορία θ οποία κα ςθμαίνεται θχθτικά (alarm), απαραίτθτθ είναι θ ςυμβατότθτα του ςυςτιματοσ αςφάλιςθσ 
τθσ προκικθσ και θ επικοινωνία με το αςφρματο ςφςτθμα αςφαλείασ του μουςείου το οποίο κα είναι διαςυνδεδεμζνο με το 
ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.  

ΝΑΙ 
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Α11 

Φωτιςμόσ προκθκϊν ΦΡΟ1. Σφςτθμα φωτιςμοφ με κατευκυνόμενουσ προβολείσ τφπου 
LED ςε ράγα: 
Α. Η οθφόροσ ράγα είναι καταςκευαςμζνθ από αλουμίνιο διατομισ ≤ 10 Χ 10mm και μικουσ από 1 ζωσ 3 μζτρα. Το μικοσ 
τθσ κακορίηεται από το μζγεκοσ τθσ καταςκευισ (προκικθ, ειδικι καταςκευι, κ.α.) και τθ κζςθ ςτθν οποία τοποκετείται. Το 
ςφςτθμα τροφοδοτείται με 12 ι 24V DC. Ρεριλαμβάνει μεταςχθματιςτι ο οποίοσ τοποκετείται με τρόπο τζτοιο ϊςτε να είναι 
επιςκζψιμοσ. 
Β. Ο προβολζασ τφπου LED εφαρμόηει ςτθ ράγα και τοποκετείται ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ. Η ράγα φζρει ροοςτάτθ ο οποίοσ 
τοποκετείται ςτον τεχνικό χϊρο τθσ προκικθσ και πρζπει να είναι ςυμβατόσ με το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ του Μουςείου το 
οποίο βαςίηεται ςτο πρωτόκολλο DALI. H ιςχφσ του κακορίηεται ςτα ≥ 1,2W με φωτεινι ροι ≥ 210 lumen ςτα 12 ι 24V DC, θ 
χρωματικι απόδοςθ ςτο CRI > 80 και θ κερμοκραςία χρϊματοσ από 2800 ζωσ 3200°Κ. Η διάςταςι του ορίηεται ≤ 8 εκ. και κα 
ζχει τθ δυνατότθτα περιςτροφισ κατά 360° περί τον οριηόντιο άξονα και περί τον κάκετο 
άξονα ≥ 270°. Η τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ ςυςτιματοσ γίνεται με 3 τρόπουσ ανάλογα με τθν καταςκευι ςτθν οποία 
εντάςςεται: 
- Σε εςοχι ςτθν οροφι τθσ προκικθσ. 
- Με αποςτάτθ ςτο δάπεδο τθσ προκικθσ. 
- Με ανάρτθςθ και ςτθρίγματα (αποςτάτεσ φψουσ ±10 mm) από τθν 
κρυςτάλλινθ οροφι τθσ προκικθσ. Αναλυτικζσ ποςότθτεσ και κζςεισ φωτιςτικϊν ςτα άρκρα μελζτθσ φωτιςμοφ και ςτα ςχζδια 
των εκκεςιακϊν καταςκευϊν. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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Α12 

Φωτιςμόσ προκθκϊν ΦΡΟ2. Σφςτθμα γραμμικοφ φωτιςμοφ τφπου LED: 
Σφςτθμα φωτιςμοφ καταςκευαςμζνο από προφίλ αλουμινίου  (ςϊμα), με θμιδιάφανο κάλυμμα (διαχφτθ) το οποίο αποδίδει 
άμεςθ 
ςυμμετρικι δζςμθ φωτόσ. Φζρει ενςωματωμζνο κφκλωμα με 20-25 WHITE LED’ s/m και ιςχφσ 15-20 W/m με φωτεινι ροι ≥ 
1000 lumen/m. Η κερμοκραςία 
χρϊματοσ του φωτιςμοφ των λαμπτιρων είναι από 2800°Κ ζωσ 3200°Κ και υψθλισ χρωματικισ απόδοςθσ CRI > 80. Το ςφςτθμα 
τροφοδοτείται με 12 ι 24V DC. Ρεριλαμβάνει μεταςχθματιςτι και ροοςτάτθ οι οποίοι τοποκετοφνται ςτον τεχνικό χϊρο τθσ 
προκικθσ και είναι ςυμβατοί με το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ 
του Μουςείου το οποίο βαςίηεται ςτο πρωτόκολλο DALI.  Αναλυτικζσ ποςότθτεσ και κζςεισ φωτιςτικϊν ςτα άρκρα μελζτθσ 
φωτιςμοφ και ςτα ςχζδια των εκκεςιακϊν καταςκευϊν 

ΝΑΙ 

  

  

Α13 

Φωτιςμόσ προκθκϊν ΦΡΟ3. Σφςτθμα γραμμικοφ φωτιςμοφ τφπου mini LED bar: 
Σφςτθμα φωτιςμοφ καταςκευαςμζνο από προφίλ αλουμινίου (ςϊμα) μικρισ διατομισ ± 3,5 χ 3,5 mm, το οποίο αποδίδει 
άμεςθ ςυμμετρικι δζςμθ φωτόσ. Φζρει ενςωματωμζνο κφκλωμα με mini LED και ιςχφ ≥ 10W/m με φωτεινι ροι ≥ 900 
lumen/m. Η κερμοκραςία χρϊματοσ του φωτιςμοφ των λαμπτιρων είναι από 2800°Κ ζωσ 3200°Κ και υψθλισ χρωματικισ 
απόδοςθσ CRI > 80. 
Το ςφςτθμα τροφοδοτείται με 12 ι 24V DC. Ρεριλαμβάνει μεταςχθματιςτι και ροοςτάτθ οι οποίοι τοποκετοφνται ςτον τεχνικό 
χϊρο τθσ προκικθσ και πρζπει να είναι ςυμβατοί με το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ του Μουςείου το οποίο βαςίηεται ςτο 
πρωτόκολλο DALI. Η τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ ςυςτιματοσ γίνεται με ςτθρίγματα παρόμοιασ διατομισ κολλθτά ςτθν ακμι 
τθσ κρυςτάλλινθσ οροφισ τθσ προκικθσ το οποίο δίνει τθ δυνατότθτα ςτρζψθσ ± 360° ςε κάκετο άξονα. Αναλυτικζσ ποςότθτεσ 
και κζςεισ φωτιςτικϊν ςτα άρκρα μελζτθσ φωτιςμοφ και ςτα ςχζδια των εκκεςιακϊν καταςκευϊν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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Πει.6 

Α/Α ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ  

Ε ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ       

Ε1 
Αποδοχι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν  του Ραραρτιματοσ Ι και των προδιαγραφϊν τθσ Μουςειογραφικισ μελζτθσ εφαρμογισ 
του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ 

ΝΑΙ     

E2 Αυτοψία ςτον χϊρο και γνϊςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν των κτθρίων που κα τοποκετθκοφν τα παραδοτζα ΝΑΙ   

Ε3 

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ: 
• Εκατόν πενιντα εννιά (159) προκθκϊν μουςειακϊν εκκεμάτων (μεμονωμζνων ι και τμθμάτων μεγαλυτζρων ενιαίων 
ςυνόλων), αυτοφωτιηόμενων, αεροςτεγϊν και ανοιγόμενων, με διάφορα ςυςτιματα ανοίγματοσ και  εφο≦διαςμζνων με 
ςυςτιματα ενεργθτι≦κοφ ελζγχου ςχετικισ υγραςίασ ςαράντα επτά (47) εξ αυτϊν.  
 
Φωτιςμόσ προκθκϊν:  δυο χιλιάδεσ πεντακόςια (2500) τεμάχια led spots ςε ράγα, χίλια εξακόςια εξιντα δφο (1662 ) γραμμικά 
led και τριάντα εννζα (38,7) μζτρα γραμμικά mini led Bar. 
 
• Είκοςι (20) μεταλλικϊν βακρϊν μουςειακϊν εκκεμάτων. 
 
• Τριάντα ζξι (36) λοιπϊν εκκεςιακϊν καταςκευϊν. 

ΝΑΙ 

  

  

Ε4 
Συνεργαςία με τον ανάδοχο αναρτιςεων εκκεμάτων για τθν αςφαλι τοποκζτθςθ των αναρτιςεων ςτισ προκικεσ και τυχόν 
διατριςεων που κα προκφψουν ςτο ςϊμα των προκθκϊν 
 

ΝΑΙ 
 

 

Ε5 

Μετά τθν παράδοςθ των υλικϊν και για τθν επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ , ο Ανάδοχοσ κατακζτει 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ποςοφ 2% επί του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ αντικειμζνου (χωρίσ Φ.Ρ.Α.), 
θ οποία κατατίκεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ.  Η εγγυθτικι αυτι 
επιςτολι ζχει θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των πρωτοκόλλων παραλαβισ και διάρκεια ιςχφοσ 
τουλάχιςτον τριετι και καλφπτει τθν εγγφθςθ για ςυντιρθςθ, διάκεςθ ανταλλακτικϊν, αποκατάςταςθ ηθμιϊν κ.λπ. 

ΝΑΙ 

  

  

Ε6 Διακζτετε υπεφκυνο ζργου με δεκαπζντε ζτθ (15) επαγγελματικισ εμπειρίασ ςε διαχείριςθ υλοποίθςθσ αντίςτοιχων, κατά τα 
οριηόμενα ςτο 2.2.6α, ζργων 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  χέδιο φμβασης και Παραρτήματα αυτής 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ 

«Ρρομικεια και εγκατάςταςθ προκθκϊν και λοιπϊν εκκεςιακϊν καταςκευϊν του 

Μουςείου Νεότερου Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ» 

 

Στθν Ακινα, ςιμερα, …………………, θμζρα, ………………….  :  

Το ΑΦΕΝΟΣ ςυμβαλλόμενο  Ελλθνικό Δθμόςιο (Μουςείο  Νεότερου Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ) 

με Α.Φ.Μ. ……………………………. ,που εδρεφει ςτθν Θζςπιδοσ 8, 10558 Ακινα και 

εκπροςωπείται νόμιμα από ........................................, …………………….. εφεξισ καλοφμενο 

«Ανακζτουςα Αρχι»,  

ο/θ/ ΑΦΕΤΕΟΥ του................................, κατοικοσ ....... οδόσ.....  (ι τθσ Εταιρείασ ι τθσ 

Κοινοπραξίασ  με τθν επωνυμία......................................και τον διακριτικό τίτλο  

................................................. με Α.Φ.Μ. …………………………………….. που εδρεφει ςτθν 

...................................................., θ οποία ζχει ςυςτακεί με τθν υπ’ αρικμ. 

.........................Συμβολαιογραφικι πράξθ του Συμ/φου......................, και εκπροςωπείται 

νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από το..........................................., ςφμφωνα και με 

το υπ’ αρ......... ΦΕΚ/ ειδικό πλθρεξοφςιο, του ςυμβολαιογράφου ........................................., 

εφεξισ καλοφμενοσ/θ «Ανάδοχοσ»  

 

Συμφϊνθςαν και ζκαναν  αμοιβαίωσ αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Το αφ’ ενόσ ςυμβαλλόμενο Ελλθνικό Δθμόςιο (Μουςείο Νεότερου Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ) 

ανακζτει   ςτον αφ’ ετζρου ςυμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», τθν «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 

προκθκϊν και λοιπϊν εκκεςιακϊν καταςκευϊν, του  Μουςείου Νεότερου Ελλθνικοφ 

Ρολιτιςμοφ», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα  

(α) ςτθ με αρ1/2018 Διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτισ,  

(β) ςτθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Αναδόχου όπου δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με 

τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ,  

(γ) ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ  

που όλα ενςωματϊνονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ 

(Ραραρτιματα I, II και III αντίςτοιχα),  

(δ) ςτθν κείμενθ νομοκεςία και  

(ε) ςτθ με αρ. .... απόφαςθ κατακφρωςθσ και  
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ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», δια του εδϊ νόμιμου εκπροςϊπου του κ. …………….., δθλϊνει ότι 

αποδζχεται τθν εκτζλεςθ του ωσ άνω ςυνολικοφ ζργου ζναντι του ςυνολικοφ ποςοφ του 

…………………. Ευρϊ (………….€) χωρίσ Φ.Ρ.Α. ι του ποςοφ του …………… ευρϊ (………….€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%, με τουσ εξισ όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ ο 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδζχεται ανεπιφφλακτα : 

 

ΆΘΟ 1 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  

1. Θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει: τθν προμικεια και 

εγκατάςταςθ ςε κζςθ λειτουργίασ των προκθκϊν και των εκκεςιακϊν καταςκευϊν,  τθν 

εγκατάςταςθ και ρφκμιςθ των ςυςτθμάτων ανάρτθςθσ  των εκκεμάτων και τθν τελικι 

ρφκμιςθ του φωτιςμοφ των προκθκϊν του Μουςείου Νεότερου Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ 

(ΜΝΕΡ), κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ οι οποίεσ 

αποτυπϊνονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και αποτελοφν αναπόςπαςτο 

τμιμα αυτισ. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και θ παροχι πλιρων οδθγιϊν και 

εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν χριςθ του ςυγκεκριμζνου 

εξοπλιςμοφ κακϊσ και θ εγκατάςταςθ και θ ρφκμιςθ των ςυςτθμάτων ανάρτθςθσ των 

εκκεμάτων και τθσ τελικισ ρφκμιςθσ του φωτιςμοφ. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει απαλλαγμζνα ελαττωμάτων (πραγματικϊν και 

νομικϊν) και με όλεσ τισ ςυνομολογθμζνεσ ιδιότθτεσ. Ενδεικτικά κεωρείται ότι ο Ανάδοχοσ 

εκπλθρϊνει τθν ανωτζρω υποχρζωςι του όταν τα προμθκευόμενα αγακά ανταποκρίνονται 

ςτισ ποςότθτεσ και προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ I τθσ παροφςασ και ςτισ τεχνικζσ 

περιγραφζσ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του θ οποία ενςωματϊνεται ςτο 

Ραράρτθμα II τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ και τα ςχζδια 

αυτισ που ενςωματϊνονται ςτο Ραράρτθμα III τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αποτελϊντασ 

αναπόςπαςτα τμιματα αυτισ. Τα αγακά πρζπει να είναι κατάλλθλα για τθ ςφμφωνθ με το 

ςκοπό τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ ειδικι χριςθ και να ζχουν τθν ποιότθτα και τθν 

απόδοςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι εφλογα προςδοκά από πράγματα τθσ ίδιασ κατθγορίασ, 

λαμβάνοντασ ιδιαίτερα υπόψθ τισ δθμόςιεσ δθλϊςεισ, διαφθμίςεισ και επιςθμάνςεισ του 

Αναδόχου και πρζπει, επίςθσ, να εγκαταςτακοφν ζντεχνα, άρτια και με άψογο αιςκθτικό 

αποτζλεςμα ςτουσ χϊρουσ που ζχουν προςδιοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3. Ο Ανάδοχοσ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν ετϊν από τθν εγκατάςταςθ και 

οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ και τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ι για μεγαλφτερο 

εφόςον κάτι τζτοιο αναφζρει ςτθν Ρροςφορά του, εγγυάται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα για 

το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» και τθν άψογθ λειτουργία και χρθςτικότθτα των προμθκευόμενων 

αγακϊν (τόςο ωσ μεμονωμζνα υλικά, όςο και ωσ ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα) και ευκφνεται 

απεριόριςτα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν περίπτωςθ που παρουςιαςτεί 

πραγματικό, ι νομικό ελάττωμα, ι διαπιςτωκεί  ζλλειψθ ςυνομολογθμζνθσ ιδιότθτασ. 

Απόρροια αυτισ τθσ ευκφνθσ του προμθκευτι είναι θ άμεςθ υποχρζωςθ που ζχει να 

επιδιορκϊνει ι να αντικακιςτά, εντελϊσ δωρεάν για τθν Ανακζτουςα Αρχι τα αγακά που 



3 

 

τυχόν παρουςιάηουν πραγματικά ι νομικά ελαττϊματα, ι ζλλειψθ των ςυνομολογθμζνων 

ιδιοτιτων ι ζχουν εγκαταςτακεί πλθμμελϊσ. 

4. Κατά το χρόνο αυτό, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ τθσ εγγφθςθσ για τθν καλι 

λειτουργία του εξοπλιςμοφ. Με τον όρο αυτό ορίηεται κάκε απαιτοφμενθ ενζργεια για τθν 

αποκατάςταςθ τυχόν εμφανιηομζνων βλαβϊν, ηθμιϊν ι άλλων ανωμαλιϊν ςτα ςτοιχεία και 

τισ εγκαταςτάςεισ, τα οποία δεν οφείλονται ςε λόγουσ φκοράσ εκ ςυνικουσ χριςεωσ ι ςε 

λόγουσ κακισ χριςεωσ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι του χριςτθ, αλλά ςε εγγενζσ 

ελάττωμα. Εάν ο Ανάδοχοσ παραλείπει να εκπλθρϊνει οποιαδιποτε από τισ υποχρεϊςεισ 

του παρόντοσ άρκρου, θ ζλλειψθ, το ελάττωμα ι θ βλάβθ μπορεί να αποκαταςτακεί από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. Θ ςχετικι δαπάνθ 

παρακρατείται από το λαβείν του προμθκευτι ι από τισ εισ χείρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

εγγυιςεισ (εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ).  

 

ΆΘΟ 2 

 Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ Αναδόχου  

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τθν προμικεια κατά τρόπο άρτιο και είναι 

υπεφκυνοσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ. Ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμπράττει με τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υλοποίθςθ του 

ζργου και για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του 

ζργου. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά και 

οποιαδιποτε άλλα μζςα για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Ο Ανάδοχοσ 

βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ γενικζσ και ειδικζσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, ενδεικτικά δε με τισ δαπάνεσ 

των μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ του, των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, 

φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, αςφάλιςτρα, αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, ζξοδα και 

αςφάλιςτρα μετακίνθςθσ, και γενικά κάκε είδουσ απρόβλεπτθ δαπάνθ και όλεσ τισ νόμιμεσ 

επιβαρφνςεισ και κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτου, που ιςχφουν κατά τον χρόνο 

υπογραφισ του Συμφωνθτικοφ.  

3. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό 

του, ι ςτο προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ 

μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί πρζπει να 

ζχει τισ απαραίτθτεσ επαγγελματικζσ άδειεσ. Πλα τα οχιματα που κα απαιτθκοφν για τθν 

εκτζλεςθ του ζργου  πρζπει να είναι αςφαλιςμζνα. 

4. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει εγκαίρωσ κάκε απαιτοφμενο μζτρο, ϊςτε θ 

Ανακζτουςα Αρχι και τα όργανα αυτισ να μθν υποςτοφν οποιαδιποτε ενόχλθςθ ι τθν 

ελάχιςτθ ηθμία. 
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5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ που αφοροφν τθν παροχι τθσ προμικειασ. 

6. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι από οποιαδιποτε 

απαίτθςθ για ηθμίεσ που προξενικθκαν κατά τθ διάρκεια παροχισ τθσ προμικειασ, κακϊσ 

και ζναντι οποιωνδιποτε απαιτιςεων, διαδικαςιϊν, ηθμιϊν, δαπανϊν, χρεϊςεων που 

προζρχονται από αυτζσ ι ςε ςχζςθ με αυτζσ.  

7. Πλεσ οι εργαςίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ τθσ 

προμικειασ κα διεξάγονται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μθν παρενοχλοφν αδικαιολόγθτα και 

καταχρθςτικά τθν θρεμία του κοινοφ.  

8. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τθν προμικεια με αςφαλι τρόπο και 

ςφμφωνα με τουσ νόμουσ, διατάγματα, αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ που αφοροφν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, και να 

προβαίνει χωρίσ καμιά αποηθμίωςθ ςτθ λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ 

που αυτά προβλζπουν. 

9. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο προςωπικό τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ 

εργαςίασ, ατομικά και ομαδικά εφόδια προςταςίασ και εργαλεία για αςφαλι εργαςία, 

όπωσ είναι ενδεικτικά : κράνθ, γυαλιά προςταςίασ, ηϊνεσ αςφαλείασ, ποδιζσ, γάντια, κλπ.  

10. Ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ςωςτϊν 

μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ 

ατυχθμάτων ιςχφουν γενικά όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και μόνο ςε ειδικζσ 

περιπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από αυτι κα εφαρμόηονται οι διεκνείσ κανονιςμοί 

πρόλθψθσ ατυχθμάτων. 

11. Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να ανακοινϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τισ διαταγζσ και 

εντολζσ των διαφόρων αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςφαλείασ κλπ. 

που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 

προμικειασ. 

12. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καταςκευι, προμικεια, φφλαξθ 

και χριςθ του εξοπλιςμοφ που απαιτείται (οχιματα, κιβϊτια κλπ) για τθν προςικουςα 

παροχι τθσ προμικειασ και ευκφνεται για κάκε ηθμία του. Οι εκπρόςωποι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ μποροφν να επιςκζπτονται του χϊρουσ του Αναδόχου προκειμζνου να 

εξετάςουν τον εξοπλιςμό. 

13. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει αποκλειςτικϊσ και εξ ολοκλιρου όλεσ τισ ευκφνεσ ζναντι 

οποιουδιποτε τρίτου προβάλλοντοσ δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, ευρεςιτεχνίασ, 

ςθμάτων κλπ., που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με μελζτεσ, υλικά, μθχανιματα, 

μεκόδουσ, τρόπουσ εργαςίασ, ςυςτιματα, εφευρζςεισ κλπ. που κα χρθςιμοποιθκοφν για 

τθν εκ μζρουσ του πλιρθ εκτζλεςι τθσ.  Πλεσ οι ςχετικζσ δαπάνεσ, θ μζριμνα και οι 

διαδικαςίεσ για τθ νόμιμθ χρθςιμοποίθςθ όλων των ανωτζρω βαρφνουν εξ ολοκλιρου και 

αποκλειςτικϊσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ οφείλει να λαμβάνει εγκαίρωσ κάκε απαιτοφμενο 
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μζτρο, ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι και τα όργανα αυτισ να μθν υποςτοφν οποιαδιποτε 

ενόχλθςθ ι τθν ελάχιςτθ ηθμία. 

14. Ο Ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ πριν από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του 

ζργου να εκπαιδεφςει πλιρωσ και επαρκϊσ για διάςτθμα τουλάχιςτον δφο μθνϊν, με 

αρικμό παρουςιάςεων που κα ςυμφωνθκεί και με το προςωπικό που κα υποδείξει θ 

Ανακζτουςα Αρχι ςχετικά με τθ ςυντιρθςθ, τθν αςφάλεια, τθ λειτουργία, τθν τροφοδοςία 

κ.λπ. κακϊσ και τθ χριςθ και το χειριςμό των εγκαταςτακζντων αγακϊν και λοιπϊν υλικϊν 

χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι. Θ εκπαίδευςθ κα πιςτοποιείται με ςχετικό παρουςιολόγιο το οποίο 

κα ςυμπλθρϊνεται από τον ανάδοχο και κα εγκρίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

15. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυνεργαςτεί τόςο εκ των προτζρων, όςο και κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του ζργου που ζχει αναλάβει, με τθν Ανακζτουςα Αρχι. O 

Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται ςτισ εντολζσ και υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

οι οποίεσ απορρζουν από τθν ανάγκθ ςυντονιςμοφ του παρόντοσ ζργου με τα υπόλοιπα 

ζργα τθσ Α.Α τα οποία υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο επανζκκεςθσ των ςυλλογϊν του ΜΝΕΡ και 

τθν εγκατάςταςι του ςτο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τισ οδοφσ Άρεωσ, 

Αδριανοφ, Βρυςακίου, Κλάδου.  Στο πλαίςιο αυτό και υπό τισ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ οφείλει να ςυνεργάηεται με όλα τα ςχετικά ςυνεργεία  και να λαμβάνουν από κοινοφ 

και ζγκαιρα τα κατάλλθλα μζτρα για να ςυντονιςκεί θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν του 

αναδόχου χωρίσ να παρεμποδίηεται θ εκτζλεςθ των ανωτζρω παράλλθλων εργαςιϊν. 

16. Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

 

ΆΘΟ 3 

Τίμθμα 

1. Το τίμθμα που υποχρεοφται να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο για τθν 

εκτζλεςθ τθσ προμικειασ (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι ςφμφωνα με τθν οικονομικι 

προςφορά του θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  

(Ραράρτθμα II) ..................................€ (ολογράφωσ: ..................................................)  (Ευρϊ)  

πλζον Φ.Ρ.Α. 24% ι όςο ιςχφει κατά τον χρόνο κάκε πλθρωμισ.  

2. Δεν προβλζπεται τιμαρικμικι ι άλλθ αναπροςαρμογι του οικονομικοφ ανταλλάγματοσ. 

3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το ςφνολο των υποχρεϊςεων του 

Αναδόχου όπωσ αυτζσ απορρζουν από τθ διακιρυξθ, τθν προςφορά του και τισ ςυνκικεσ 

του ζργου όπου κα πραγματοποιιςει τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ και με τουσ 

τόκουσ τθσ τυχόν προκαταβολισ. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ γενικζσ 

και ειδικζσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ, ενδεικτικά δε με τισ δαπάνεσ των 

μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ του, των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, τισ 

δαπάνεσ των υλικϊν και τθσ μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ, φκοράσ τουσ κ.λπ., τισ 

δαπάνεσ εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ μίςκωςθσ μθχανθμάτων και 

οχθμάτων, φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, αςφάλιςτρα, αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, 
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ζξοδα οργανιςμϊν, ζξοδα εκτελωνιςμοφ ειςαγόμενων υλικϊν και μθχανθμάτων, 

καταμετριςεων, τισ δαπάνεσ προςπελάςεωσ προσ τουσ προβλεπόμενουσ χϊρουσ όπωσ 

αναφζρονται ςτο άρκρο 6.1 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και προσ τισ τελικζσ κζςεισ  των υπό 

προμικεια αγακϊν, δαπάνεσ αποηθμιϊςεωσ ηθμιϊν ςτο προςωπικό του ι ςε οποιονδιποτε 

τρίτο, τισ δαπάνεσ ελζγχου ρυκμίςεων, των πάςθσ φφςεωσ δοκιμϊν των εργαςιϊν, υλικϊν 

και μθχανθμάτων που ενςωματϊνονται, τισ δαπάνεσ κακαριςμοφ του εργοταξίου μετά το 

πζρασ εργαςιϊν και γενικά κάκε είδουσ απρόβλεπτθ δαπάνθ και όλεσ τισ νόμιμεσ 

επιβαρφνςεισ και κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτου, που ιςχφουν κατά τον χρόνο 

υπογραφισ τθσ παροφςασ, με μοναδικι εξαίρεςθ τον ΦΡΑ. 

4. Ο τρόποσ πλθρωμισ του Αναδόχου ορίηεται αναλυτικά ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςασ. 

5. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να διακόψει, εφόςον το κρίνει ςκόπιμο αιτιολογθμζνα, ανά 

πάςα ςτιγμι τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Δφναται επίςθσ να μθν εξαντλιςει το ςφνολο του 

προχπολογιςμοφ του ζργου εφ’ όςον κρίνει κάτι τζτοιο ςκόπιμο. Σε περίπτωςθ λφςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ για οποιοδιποτε λόγο πριν τθν κάλυψθ του παραπάνω ςυνολικοφ τιμιματοσ ο 

Ανάδοχοσ απεκδφεται κάκε δικαιϊματόσ του για το υπόλοιπο ποςό. 

 

ΆΘΟ 4 

Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ 

1. Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ προςκόμιςε ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι τθν υπ’ αρ. .................εγγυθτικι επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, με θμερομθνία …………. 

Τθσ Τράπεηασ ....................... ςυνολικοφ φψουσ .............. Ευρϊ που αντιπροςωπεφει το 5% 

του ςυνολικοφ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., το περιεχόμενό τθσ είναι 

ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο Ν.4412/2016 και ζχει χρόνο ιςχφοσ μζχρι τθν οριςτικι 

παραλαβι του ζργου.  

 2. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ επιςτρζφεται με εντολι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

προσ το ίδρυμα που τθν εξζδωςε, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, με τθν 

προχπόκεςθ ότι δεν εκκρεμοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ υποχρεϊςεισ εκ μζρουσ του 

Αναδόχου. 

3. Θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 

κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ-

μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που 

κυρϊκθκε με το ν. 2513/1997 (Αϋ139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. 

4. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προςκόμιςε ο Ανάδοχοσ καταπίπτει: 

α. όπου ρθτϊσ προβλζπεται από  τθν παροφςα, τθν διακιρυξθ και το Ν.4412/2016, 
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β. ςε κάκε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραβεί ουςιϊδεισ όρουσ τθσ παροφςασ.  

4. Ρριν από τθν επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ο Ανάδοχοσ 

κατακζτει τθν προβλεπόμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ, κατά τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ. 

 

ΆΘΟ 5 

Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ 

Εάν ηθτθκεί από τον Ανάδοχο θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του 

άρκρου 11 τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

ιςόποςθ τθσ προκαταβολισ εγγυθτικι επιςτολι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 

157 του ν.4281/2014.  

 

ΆΘΟ 6 

Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ  

Μετά τθν παράδοςθ των υλικϊν και για τθν επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ 

εκτζλεςθσ του άρκρου 4 τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατακζτει εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

λειτουργίασ  ποςοφ 2% επί του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ αντικειμζνου (χωρίσ Φ.Ρ.Α.), θ οποία 

κατατίκεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. Θ εγγυθτικι αυτι 

επιςτολι ζχει θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των πρωτοκόλλων 

παραλαβισ μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου και διάρκεια ιςχφοσ τουλάχιςτον τριετι 

ςφμφωνα με τθν προςφορά του αναδόχου και καλφπτει τθν εγγφθςθ για ςυντιρθςθ, 

διάκεςθ ανταλλακτικϊν, αποκατάςταςθ ηθμιϊν κ.λπ. 

 

ΆΘΟ 7 

Τόποσ, Τρόποσ και χρόνοσ Ραράδοςθσ – Ρροκεςμίεσ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεταφζρει, παραδϊςει και εφαρμόςει/εγκαταςτιςει 

το ςφνολο των υπό προμικεια υλικϊν ι να παράςχει τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, εντόσ 

του χρόνου που δθλϊνει με τθν τεχνικι προςφορά του, ο οποίοσ δεν μπορεί να είναι 

μεγαλφτεροσ των εικοςιτεςςάρων (24)  μθνϊν για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ των 

προκθκϊν και των μουςειακϊν καταςκευϊν και τθν τελικι ρφκμιςθ του φωτιςμοφ και κα 

πρζπει να είναι ίςοσ με το χρονικό διάςτθμα των ζξι (6) μθνϊν για τθν εγκατάςταςθ και 

ρφκμιςθ των αναρτιςεων των εκκεμάτων από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Ο 

ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν και τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν μπορεί να 

παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, υπό τισ  προχποκζςεισ 

του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον 



8 

 

ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι 

ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 

παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν και τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν επιβάλλονται οι 

κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

2. Πλα τα υλικά κα πρζπει να μεταφερκοφν, να τοποκετθκοφν και να ενταχκοφν ςτισ 

ενδεδειγμζνεσ από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ κζςεισ, εντόσ του Μουςείου Νεότερου 

Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ ςτουσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ του οικοδομικοφ τετραγϊνου που 

περικλείεται από τισ οδοφσ Άρεωσ, Αδριανοφ, Βρυςακίου, Κλάδου ςτο Μοναςτθράκι κακϊσ 

και ςτο Τηαμί Τηιςδαράκθ  Άρεωσ 1 και ςτο κτιριο Κ, Κλάδου 9 και να παραδοκοφν από τον 

Ανάδοχο, ζχοντασ λάβει όλεσ τισ αναγκαίεσ προεργαςίεσ, με δικι του ευκφνθ και ζξοδα 

μεταφοράσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, αφοφ εγκαταςτιςει και εντάξει τα υλικά ςτισ τελικζσ 

τουσ κζςεισ, και ολοκλθρϊςει τισ προβλεπόμενεσ ςυμβατικζσ του εργαςίεσ να απομακρφνει 

τα υλικά ςυςκευαςίασ και ςυναρμολόγθςθσ από τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ και να 

παραδϊςει τισ εκκεςιακζσ καταςκευζσ και τουσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ κακαροφσ και 

ζτοιμουσ προσ χριςθ. 

4. Εντόσ τριμινου από τθν υπογραφι του Συμφωνθτικοφ, ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει 

να καταςκευάςει και να παραδϊςει, ςτθν τελικι τουσ μορφι, δείγματα των προκθκϊν, 

όπωσ αυτά προςδιορίηονται ανά τφπο, ςτο κεφάλαιο Α15 του Ραραρτιματοσ Ι (με 

μθχανιςμό, βαμμζνα, με κλειδαριά αςφαλείασ, ηϊνθ φωτιςμοφ κλπ.), και να προβεί ςε 

μετριςεισ και τυχόν επικαιροποίθςθ των διαςτάςεων.  

Τα δείγματα αυτά κα μεταφερκοφν ςτο μουςείο, ϊςτε να δοκεί θ ευκαιρία ςτθν 

ανακζτουςα αρχι και ςτον ίδιο τον ανάδοχο του παρόντοσ ζργου, να ςτακμίςουν οριςτικά 

τισ παραμζτρουσ που κα διζπουν τισ καταςκευζσ ςτθ λεπτομζρεια τουσ. Μετά τθν ειςιγθςθ 

τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα δοκεί το αργότερο εντόσ 15 

θμερϊν από τθν υποβολι των δειγμάτων γραπτι ζγκριςθ από τθν Ρροϊςταμζνθ του ΜΝΕΡ, 

ϊςτε να αρχίςουν οι εργαςίεσ καταςκευισ των λοιπϊν προκθκϊν. Τυχόν τροποποιιςεισ 

που κα ηθτθκοφν, κα λθφκοφν υπ’ όψθ και κα επιβαρφνουν τον Ανάδοχο. Τα εγκεκριμζνα 

δείγματα ενςωματϊνονται ςτο φυςικό αντικείμενο τθσ προμικειασ. 

5.  Ο προμθκευτισ κα ολοκλθρϊνει ςυγκεκριμζνεσ κτθριακζσ εκκεςιακζσ ενότθτεσ με 

τθ ςειρά που αναφζρεται ςτο κεφάλαιο Α17 του Ραραρτιματοσ Ι, βάςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ  που κατατζκθκε και αξιολογικθκε ςτθν τεχνικι προςφορά του. 

Οποιαδιποτε επικαιροποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ κα κατατίκεται ςτθν ανακζτουςα 

αρχι  και κα εγκρίνεται από τθν Ρροϊςταμζνθ του ΜΝΕΡ.  

6.   Μετά τθν πλιρθ εγκατάςταςθ όλων των προμθκειϊν και ο προμθκευτισ οφείλει 

να διακζτει ςτο ζργο ειδικό προςωπικό για τθ διενζργεια ρυκμίςεων για τθν τοποκζτθςθ 

ςτισ προκικεσ των ςυςτθμάτων ανάρτθςθσ των εκκεμάτων και λοιπι υποςτιριξθ για ζξι 

(6)μινεσ κακϊσ και για τισ διάφορεσ άλλεσ ρυκμίςεισ που απαιτοφνται (φωτιςτικϊν κλπ) 

ςφμφωνα και με τισ υποδείξεισ τθσ Α.Α. 
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7. Στο τζλοσ  κα γίνει οριςτικι παραλαβι του ζργου, από τθν Επιτροπι του άρκρου 8 παρ. 1 

τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςασ. 

8. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ ςυνολικά μπορεί να παρατείνεται ςφμφωνα με το 

άρκρο 206 του ν. 4412/2016 με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που λαμβάνεται μετά 

από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 8 παράγραφοσ 1 τθσ παροφςασ.  

9. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν θμερομθνία που 

προτίκεται να παραδϊςει τα υπό προμικεια αγακά τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 

θμζρεσ νωρίτερα. 

10. Σε κάκε περίπτωςθ θ παροφςα ςφμβαςθ ιςχφει και δεςμεφει τον Ανάδοχο από τθν 

υπογραφι τθσ μζχρι τθν πλιρθ οικονομικι εκκακάριςθ και αφοφ ολοκλθρωκεί θ οριςτικι 

παραλαβι και παρζλκει ο χρόνοσ εγγφθςθσ. 

11. Κατά τθ διαδικαςία τθσ παραλαβισ τθσ προμικειασ καλείται να παραςτεί, εφόςον το 

επικυμεί, ο Ανάδοχοσ κακϊσ και οι υπεφκυνοι τεχνικοί. 

12. Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ απορρίψει τθν 

προμικεια, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ παρεκκλίςεισ που παρουςιάηονται από 

τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ και γνωματεφει, αν μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ν. 4412/2016. 

13. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν.4412/2016. 

 

ΆΘΟ 8 

Ραραλαβι Υλικϊν – Ρροκεςμίεσ 

1. Θ παραλαβι των αγακϊν, τόςο κατά τθν προςκόμιςι τουσ όςο και μετά τθν 

εγκατάςταςθ και δοκιμαςτικι λειτουργία τουσ γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 

και Ραραλαβισ Ζργου κατόπιν κάκε παράδοςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ παροφςασ και 

πριν από κάκε πλθρωμι (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξόφλθςθσ) ςφμφωνα με το άρκρο 11 

τθσ παροφςασ. 

Κατά τθ διαδικαςία τθσ παραλαβισ των υπό προμικεια αγακϊν καλείται να παραςτεί , 

εφόςον το επικυμεί, ο Ανάδοχοσ κακϊσ και οι υπεφκυνοι τεχνικοί  του, με πλιρθ γνϊςθ του 

τρόπου εφαρμογισ όλων των καταςκευϊν και  ςτθριγμάτων, και διενεργείται ποςοτικόσ και 

ποιοτικόσ ζλεγχοσ.  

Κατά τθν παραλαβι του εξοπλιςμοφ προςκομίηονται υποχρεωτικά και όλα τα τεχνικά 

φυλλάδια, πιςτοποιθτικά και εγγυιςεισ που τον ςυνοδεφουν ενϊ κατά τθν δοκιμαςτικι 

εφαρμογι ςυμμετζχει και ενθμερϊνεται διεξοδικά και το προςωπικό τθσ Α.Α. (ςυντθρθτζσ 

κλπ.) που κα αναλάβει μελλοντικά τον χειριςμό του.  
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2. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ διενεργείται με κάκε πρόςφορο τρόπο και ςε κάκε περίπτωςθ 

με: 

• μακροςκοπικι εξζταςθ και ζλεγχο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν με βάςθ τα 

ςυνοδευτικά τεχνικά ζντυπα του εξοπλιςμοφ και με μετριςεισ φωτιςμοφ και υγραςίασ. 

• Με πρακτικι δοκιμαςία (π.χ. δοκιμαςτικι εφαρμογι των ςτθριγμάτων και των 

λοιπϊν καταςκευϊν ςτισ κζςεισ εγκατάςταςισ τουσ, των φωτιςτικϊν ςυςτθμάτων, του 

ψθφιακοφ εξοπλιςμοφ κλπ.) 

3. Θ Επιτροπι τθσ παρ. 1 διενεργεί τουσ ανωτζρω ελζγχουσ  

4. Μετά τθ διενζργεια των παραπάνω ελζγχων θ Επιτροπι τθσ παρ. 1 ςυντάςςει 

οριςτικό πρωτόκολλο (παραλαβισ ι απόρριψθσ) με βάςθ τα αποτελζςματα των ανωτζρω 

ελζγχων.  

5. Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι τθσ παρ. 1 απορρίψει τα προμθκευόμενα αγακά, 

αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ παρεκκλίςεισ που παρουςιάηουν αυτά από τουσ 

όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ . 

6. Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν Επιτροπι τθσ παρ. 1, κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά και ςτον Ανάδοχο. 

7. Θ Επιτροπι τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου παραλαμβάνει τα υπό προμικεια 

υλικά και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ που ορίηονται ανωτζρω. 

Συγκεκριμζνα θ Επιτροπι τθσ παρ. 1 οφείλει να προβεί ςτθ διαδικαςία παραλαβισ και 

ςφνταξθσ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων εντόσ 30 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ 

πραγματικισ προςκόμιςθσ του υλικοφ ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ παροφςασ. Σε 

περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει τθν προκεςμία τθσ παρ. 9 του άρκρου 7 τθσ 

παροφςασ, ο κατά τα ανωτζρω χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία που θ 

επιτροπι τθσ παρ. 1 είναι ςε κζςθ να ξεκινιςει τθ διαδικαςία παραλαβισ. 

 

ΆΘΟ 9 

Απόρριψθ και Αντικατάςταςθ Αγακϊν 

1.  Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ 

ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, 

που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 

ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

2.  Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία 

που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ 

λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
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Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που 

του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  

3.  Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

ΆΘΟ 10 

Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ-αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ που τα αγακά παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν από τον Ανάδοχο μετά τθ 

λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν παράταςθ και μζχρι λιξθσ του 

χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε ςφμφωνα με τα παραπάνω άρκρα 7 και 9 τθσ 

παροφςασ αντίςτοιχα, επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο και πρόςτιμο (ποινικι ριτρα) που 

υπολογίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 

 

ΆΘΟ 11 

Τρόποσ και Χρόνοσ Ρλθρωμισ- Δικαιολογθτικά.  

1. Θ Α.Α. παρζχει τθ  διακριτικι ευχζρεια ςτουσ προςφζροντεσ να  επιλζξουν με ςχετικι 

διλωςθ ςτον υποφάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ τουσ ζναν από τουσ παρακάτω 

τρόπουσ πλθρωμισ.  

Σε περίπτωςθ που δεν επιλζξει ο προςφζρων, προκρίνεται ο τρόποσ (α).  

α) Θ πλθρωμι κα γίνει με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τμθματικά ωσ ακολοφκωσ: 

Ρρϊτθ τμθματικι πλθρωμι: Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Α φάςθσ παράδοςθσ των υλικϊν των 

εκκεςιακϊν ενοτιτων Ε, Γ, Τηαμί Τηιςδαράκι και κτιριο Κ,  κα πλθρωκεί το 95% τθσ 

προςφερόμενθσ τιμισ του αναδόχου για τα υλικά που παραδόκθκαν 

Δεφτερθ τμθματικι πλθρωμι: Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Β φάςθσ παράδοςθσ των υλικϊν των 

εκκεςιακϊν ενοτιτων Η, Μ και Ν. κα πλθρωκεί το 95% τθσ προςφερόμενθσ τιμισ του 

αναδόχου για τα υλικά που παραδόκθκαν 

Τρίτθ τμθματικι πλθρωμι: Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Γ φάςθσ παράδοςθσ των υλικϊν των 

εκκεςιακϊν ενοτιτων Δ και Α κα πλθρωκεί το 95% τθσ προςφερόμενθσ τιμισ του αναδόχου 

για τα υλικά που παραδόκθκαν 

Τζταρτθ τμθματικι πλθρωμι:Μετά τθν εγκατάςταςθ και ρφκμιςθ των ςυςτθμάτων 

ανάρτθςθσ των εκκεμάτων – ολοκλιρωςθ ςφμβαςθσ καταβάλλεται το υπολειπόμενο 5% 

όλων των παραδοκζντων υλικϊν. 
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β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 30 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

χωρίσ Φ.Ρ.Α. , με τθν κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ, θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά 

μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ 

προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1 

τθσ παροφςασ, και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν., 

ωσ ακολοφκωσ: 

Ρρϊτθ τμθματικι πλθρωμι: Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Α φάςθσ παράδοςθσ των υλικϊν των 

εκκεςιακϊν ενοτιτων Ε, Γ, Τηαμί Τηιςδαράκι και κτιριο Κ,  κα πλθρωκεί το υπολειπόμενο 

ποςοςτό ζωσ το 95% τθσ προςφερόμενθσ τιμισ του αναδόχου για τα υλικά που 

παραδόκθκαν, πχ. για προκαταβολι 30% το υπολειπόμενο είναι 65%  

Δεφτερθ τμθματικι πλθρωμι: Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Β φάςθσ παράδοςθσ των υλικϊν των 

εκκεςιακϊν ενοτιτων Η, Μ και Ν,  κα πλθρωκεί το υπολειπόμενο ποςοςτό ζωσ το 95% τθσ 

προςφερόμενθσ τιμισ του αναδόχου για τα υλικά που παραδόκθκαν  

Τρίτθ τμθματικι πλθρωμι: Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Γ φάςθσ παράδοςθσ των υλικϊν των 

εκκεςιακϊν ενοτιτων Δ και Α,  κα πλθρωκεί το υπολειπόμενο ποςοςτό ζωσ το 95% τθσ 

προςφερόμενθσ τιμισ του αναδόχου για τα υλικά που παραδόκθκαν  

Τζταρτθ τμθματικι πλθρωμι: Μετά τθν εγκατάςταςθ και ρφκμιςθ των ςυςτθμάτων 

ανάρτθςθσ των εκκεμάτων – ολοκλιρωςθ ςφμβαςθσ καταβάλλεται το υπολειπόμενο 5% 

όλων των παραδοκζντων υλικϊν. 

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν  πλθρωμι κα παρακρατείται τόκοσ 

επί τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν 

θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ κακενόσ 

των τριϊν πρϊτων τμθμάτων . Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το 

φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα 

ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο  κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ 

χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

2. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 

παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

3. Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα προβλεπόμενα από τισ φορολογικζσ διατάξεισ 

παραςτατικά  ςτο όνομα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν εκτζλεςθ και παράδοςθ των 

τμθματικϊν παραδόςεων, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν Ρροςϊπων, Ανεξάρτθτων 

Αρχϊν ι άλλων Οργανιςμϊν που κατά νόμο τον  βαρφνει. Θ κακαρι αξία των 

παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4% βάςει του Ν.4172/2013 

και ςε κρατιςεισ α) ςυνολικά ςε ποςοςτό 0,06216% (υπζρ Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. 0,06 %, 3% επί των 

κρατιςεων για τζλθ χαρτοςιμου και 20% επί του χαρτοςιμου υπζρ ΟΓΑ). β) ςυνολικά ςε 
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ποςοςτό 0,06216% (υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ. 0,06 %, 3% επί των κρατιςεων για τζλθ χαρτοςιμου και 

20% επί του χαρτοςιμου υπζρ ΟΓΑ). γ) 0,02% υπζρ Δθμοςίου. Για τθν παρακράτθςθ δίνεται 

ςχετικι βεβαίωςθ. 

4. Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

Α) πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, που ςυντάςςεται από τθν 

Επιτροπι τθσ παρ. 1 του άρκρου 8, ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του ίδιου άρκρου. 

Β) τιμολόγιο του προμθκευτι που να αναφζρει τθν ζνδειξθ ΕΞΟΦΛΘΘΘΚΕ.  

Γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ 

ΕΞΟΦΛΘΘΘΚΕ. 

Δ) Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε  ιςχφ κατά τθν θμζρα πλθρωμισ 

ε) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Α.Α 

που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

 Ρριν από τθν τελευταία πλθρωμι (εξόφλθςθ), ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τθν 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ παροφςασ.  

 

ΆΘΟ 12 

Απαγόρευςθ Υποκατάςταςθσ 

Ουδείσ μπορεί να υποκαταςτιςει τον Ανάδοχο χωρίσ τθν γραπτι ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 132 παράγραφοσ 1 περίπτωςθ  

(δ) του ν.4412/2016.    

Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει 

αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΆΘΟ 13 

Ανωτζρα Βία 

 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ επικαλείται περιςτατικό ανωτζρασ βίασ για τθ μθ 

εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παροφςα φζρει το βάροσ τθσ 

απόδειξθσ. Στερείται, όμωσ, το δικαίωμα να τθν επικαλεςκεί, εάν δεν τθν αναφζρει 

εγγράφωσ και δεν προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά 

ςτοιχεία εντόσ είκοςι (20) θμερϊν αφότου ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που τθ 

ςτοιχειοκετοφν και προκάλεςαν τθ μερικι ι ολικι αδυναμία του να εκτελζςει τθν 

προμικεια που του ανατζκθκε. 
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ΆΘΟ 14 

Εμπιςτευτικότθτα  

1. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο 

Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει 

ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), 

χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε 

ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των 

υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

2. Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ 

τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε 

δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και 

δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ 

ςυναίνεςθ. 

3. Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα 

εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτιν πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά 

μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς’ αυτοφσ 

κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι 

εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του Ζργου ι του Αναδόχου. 

 

ΆΘΟ 15 

Αντίκλθτοσ 

Πλεσ οι επιδόςεισ, τα δικαςτικά ι εξϊδικα ζγγραφα κακϊσ και οι ειδοποιιςεισ που   

πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ, κα επιδίδονται ι κα 

υποβάλλονται εγγράφωσ ςτον νόμιμο  εκπρόςωπο του άλλου μζρουσ.  

Ο Ανάδοχοσ ορίηει αντίκλθτο τον .............................., με διεφκυνςθ 

................................................. 

Θ επίδοςθ/ γνωςτοποίθςθ/  κοινοποίθςθ προσ αυτόν οποιωνδιποτε εγγράφων κα 

κεωρείται ωσ νόμιμθ επίδοςθ/ γνωςτοποίθςθ/  κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο. *αν ο 

Ανάδοχοσ επικυμεί να ορίςει αντίκλθτο+ 

 

ΆΘΟ 16 

Γλϊςςα Επικοινωνίασ 

Θ επικοινωνία κάκε είδουσ  (προφορικι και γραπτι) του Αναδόχου με τθν Ανακζτουςα 

Αρχι γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 
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τθσ Σφμβαςθσ απαιτθκεί διερμθνεία ι μετάφραςθ από ι/και προσ τα ελλθνικά, κα 

εξαςφαλίηεται με φροντίδα, δαπάνθ και ευκφνθ του Αναδόχου. 

 

ΆΘΟ 17 

Δωςιδικία – Εφαρμοςτζο Δίκαιο 

Θ παροφςα Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο. Αποκλειςτικι 

αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ μεταξφ των μερϊν που απορρζει 

από τθν παροφςα ζχουν τα Δικαςτιρια τθσ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

ΆΘΟ 18 

1. Θ παροφςα Σφμβαςθ με τα παραρτιματα αυτισ (I, II και III) είναι θ μόνθ ςυμφωνία 

μεταξφ των μερϊν. Για τα κζματα που ρθτϊσ δεν ρυκμίηονται ςτθν παροφςα, ιςχφουν τα 

αναφερόμενα ςτθ με αρ1/2018 Διακιρυξθ και ςτισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο 

προοίμιο τθσ παροφςασ. 

2. Τυχόν ακυρότθτα κάποιου όρου τθσ Σφμβαςθσ δεν επιφζρει ακυρότθτα τθσ Σφμβαςθσ. 

3. Θ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μθ άςκθςθ οποιουδιποτε από τα δικαιϊματά τθσ, 

δεν μπορεί να κεωρθκεί παραίτθςθ από το δικαίωμα αυτό, οφτε αποκλείει  άςκθςι του ςτο 

μζλλον.  

4. Για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, όλοι οι όροι τθσ παροφςθσ κεωροφνται 

ουςιϊδεισ και θ παραβίαςθ τουσ ςυνιςτά λόγο καταγγελίασ αυτισ από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι. 

 

ΆΘΟ 19 

 Τροποποίθςθ επουςιωδϊν όρων τθσ ςφμβαςθσ 

Οποιαδιποτε τροποποίθςθ, προςκικθ ι διαφοροποίθςθ επουςιωδϊν όρων τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ κα γίνεται μόνο ζπειτα από γραπτι ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν.4412/2016. 

Σε πιςτοποίθςθ των ανωτζρω θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ αναγνϊςκθκε υπογράφεται 

νομίμωσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε πζντε (5) όμοια πρωτότυπα ωσ κατωτζρω.  

Από τα παραπάνω πζντε (5) πρωτότυπα το ζνα παραμζνει ςτο Μουςείο Νεότερου 

Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ, και ζνα λαμβάνει ο Ανάδοχοσ. Τα τρία άλλα αποςτζλλονται με 

ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ του άρκρου 8 παρ. 1 τθσ 
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παροφςασ το ζνα, το δεφτερο ςτθν Ειδικι Υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. και το τρίτο 

ςτθν κατά τόπον αρμόδια Υ.Δ.Ε. 

 

       ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΟ     ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

        *το ονοματεπϊνυμο  

        και τίκεται υπογραφι+ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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Α.1  ΓΕΝΙΚΑ

Α.1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (ΜΕΛΤ) είναι Δημόσια Υπηρεσία, εποπτευόμενη από το ΥΠΠΟ. 
Διοικητικά υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εποπτεύ-
εται από τη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης 
αποτελεί το κύριο κρατικό Λαογραφικό Μουσείο στο οποίο συγκεντρώνονται έργα της νεώτερης 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδρύθηκε το 1918 από τον ποιητή Γεώργιο Δροσίνη, τον αρχαιολόγο Γε-
ώργιο Κουρουνιώτη  και μια ομάδα πνευματικών ανθρώπων του τόπου με την ονομασία “Μουσείον 
Ελληνικών Χειροτεχνημάτων”. Το 1923 μετονομάζεται σε “Εθνικό Μουσείο Κοσμητικών Τεχνών” και 
το 1959 αποκτά τη σημερινή του ονομασία. 

Από την αρχή της ίδρυσης του το μουσείο στεγάστηκε στο Τζαμί Τσισδαράκι στο Μοναστηράκι και 
με σημείο αναφοράς το συγκεκριμένο ιστορικό κέντρο, ταυτίστηκε με το Παζάρι της Παλιάς Αθήνας. 
Το 1973 οι περισσότερες λειτουργίες του μεταστεγάστηκαν στο ενοικιαζόμενο κτήριο της οδού 
Κυδαθηναίων 17 στην Πλάκα. Στο κτήριο αυτό στεγάζονται επίσης, η Βιβλιοθήκη, το Τμήμα Εκ-
παιδευτικών Προγραμμάτων και η Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μουσείου. Εκτός του κεντρικού 
κτηρίου της οδού Κυδαθηναίων, το Μουσείο διαθέτει τρία παραρτήματα στα οποία παρουσιάζονται 
μόνιμες θεματικές εκθέσεις: 

Τo Τζαμί Τσισδαράκι στην οδό Άρεως 1, όπου στεγάζεται η Συλλογή Λαϊκής Κεραμικής του Β. 
Κυριαζόπουλου. Η Συλλογή αποτελείται από 800 περίπου κεραμικά αντικείμενα, που αντιπροσωπεύ-
ουν τη νεότερη αγγειοπλαστική παράδοση από ολόκληρο σχεδόν τον ελλαδικό χώρο και την Κύπρο. 
Δείγματα αξιόλογα, τόσο για την τεχνική όσο και την αισθητική τους αξία, τα αντικείμενα της Συλ-
λογής Β. Κυριαζόπουλου είναι έργα επώνυμων κυρίως κεραμιστών που κατασκευάζονται τις πρώτες 
δεκαετίες του 20ού αιώνα.

Το “Λουτρό των Αέρηδων” στην οδό Κυρρήστου 8, το παλαιό Χαμάμ της Πλάκας, λειτουργεί 
ως επισκέψιμος μουσειακός χώρος. Οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να περιηγηθούν όλους τους 
χώρους του, να ενημερωθούν για την ιστορία του και να μεταφερθούν στην ατμόσφαιρα των πα-
λαιών δημόσιων λουτρών μέσα από ένα οπτικοακουστικό πρόγραμμα γεμάτο εικόνες και ήχους από 
άλλες εποχές. Στους χώρους του λουτρού των Αέρηδων οργανώνονται περιοδικές εκθέσεις, μουσικές 
και θεατρικές παραστάσεις, αφηγήσεις παραμυθιών κ. ά.

Το κτήριο στην οδό Πανός 22, όπου στεγάζεται η μόνιμη έκθεση “Άνθρωποι και εργαλεία: Όψεις 
της Εργασίας στην Προβιομηχανική Κοινωνία” με αντικείμενα από τη Δωρεά της Εταιρείας Λαογραφι-
κών Μελετών. Η μόνιμη αυτή έκθεση προσεγγίζει το θέμα με πρωτότυπο τρόπο και σύγχρονη ματιά. 
Έτσι τα αντικείμενα της συλλογής αποκτούν πολλές διαφορετικές σημασίες, μιλούν για τη θέση τους 
σε μια παλιότερη κοινωνία και γίνονται σύμβολα της εργασίας των ανθρώπων που ζούσαν και δού-
λευαν με τους όρους μιας άλλης εποχής. Κείμενα, φωτογραφίες, σπάνιο αρχειακό υλικό, αυθεντικές 
μαρτυρίες τεχνιτών και διαδραστικά εκθέματα, δημιουργούν ένα πολυσύνθετο εκθεσιακό περιβάλλον 
και τις συνθήκες για πολλές διαφορετικές αναγνώσεις και ερμηνείες από τον επισκέπτη.  

Παραρτήματα επίσης του Μουσείου είναι:

Το κτήριο της οδού Σωτήρος 19, όπου στεγάζονται οι αποθήκες των Συλλογών του ΜΕΛΤ.      

Τα κτήρια της οδού Ραγκαβά 3-5, στα οποία λειτουργούν τα Εργαστήρια Συντήρησης μουσειακών 
αντικειμένων (ύφασμα, μέταλλο, ξύλο).

Το κτήριο της οδού Θέσπιδος 8, όπου στεγάζονται τα γραφεία της Διεύθυνσης και των διοικητι-
κών υπηρεσιών καθώς και του ερευνητικού προσωπικού του ΜΕΛΤ, το Φωτογραφικό Αρχείο, η Ηχο-
θήκη, και η Ταινιοθήκη  του Μουσείου.   
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Οι πλούσιες συλλογές του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης - 30.000 περίπου αντικείμενα - με 
αντιπροσωπευτικά δείγματα όλων των κλάδων της νεοελληνικής λαϊκής τέχνης όπως έργα κεντητι-
κής, υφαντικής, παραδοσιακών ενδυμασιών, μεταμφιέσεων, θεάτρου σκιών, αργυροχοΐας, μεταλλο-
τεχνίας, κεραμικής, ξυλογλυπτικής, λαϊκής ζωγραφικής (έργα Θεόφιλου Χατζημιχαήλ) και λιθογλυ-
πτικής, αναδεικνύουν τα στοιχεία εκείνα που διαμόρφωσαν την πολιτισμική ταυτότητα του νεότερου 
ελληνισμού. Οι συλλογές του καλύπτουν χρονικά την περίοδο από το 1650 έως σήμερα και έχουν 
συσταθεί με αγορές, δωρεές και επιτόπια έρευνα.

Α.1.2   Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

Οι πολυποίκιλες λειτουργίες και δραστηριότητες του ΜΕΛΤ αδυνατούν πια να εξυπηρετηθούν στους 
υπάρχοντες κτιριακούς χώρους. Από το 1988, με την παραχώρηση του πρώτου ακινήτου, το ΜΕΛΤ 
αποφασίστηκε να εγκατασταθεί σε ένα σύνολο 26 κτηρίων ιδιοκτησίας του ΥΠΠΟ, που βρίσκονται 
στο Μοναστηράκι και συγκεκριμένα επί των οδών Άρεως - Αδριανού - Βρυσακίου - Κλάδου. Στο 
πλαίσιο μιας διαχρονικής ανάδειξης της ιστορίας της Αθήνας, το εν λόγω κτιριακό σύνολο - στο 
οποίο συνυπάρχουν έντονα στοιχεία οικιστικών χώρων (σπίτια, αρχοντικά), χώρων λατρείας και κοι-
νωνικών εκδηλώσεων (εκκλησίες, πλατείες) και χώρων οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας 
- αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο τα τεκμήρια του προβιομηχανικού - παραδοσιακού τρόπου ζωής και 
οργάνωσης στην περιοχή. 

Με τη στέγαση του Μουσείου στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο, με συνολικό εμβαδόν 4.000 
τ.μ. αξιοποιείται μια από τις σημαντικότερες σωζόμενες γειτονιές της παλιάς Αθήνας. Στο τετράγωνο 
αυτό συμπυκνώνονται με μοναδικό τρόπο τεκμήρια που αντικατοπτρίζουν την ιστορικο - οικονομική, 
πολεοδομική και αρχιτεκτονική εξέλιξη ενός από τα παλαιότερα τμήματα της πόλης των Αθηνών. 
Διασώζονται εδώ, τμήματα του υστερορωμαϊκού τείχους - εντοιχισμένα κατά τόπους σε νεώτερα 
οικοδομήματα- κατάλοιπα μεταβυζαντινών μνημείων όπως οι ναοί του Αγίου Θωμά και του Αγίου 
Ελισαίου, απομεινάρια του αρχοντικού Χωματιανού - Λογοθέτη της ύστερης οθωμανικής περιόδου, 
αλλά και ένα σύμπλεγμα νεώτερων οικιών και καταστημάτων. 

Η Στοά του Αττάλου και η ανακατασκευασμένη εκκλησία του Αγίου Ελισαίου, αποτελούν αντίστοιχα 
το δυτικό και ανατολικό όριο του οικοδομικού τετραγώνου. Στο μεταίχμιο των δύο αυτών μνημεια-
κών και συμβολικών ορίων της αρχαίας και μεταβυζαντινής κληρονομιάς εντάσσεται και η λεγόμενη 
“Αυλή των Θαυμάτων”, ένας θύλακας του πολεοδομικού ιστού της Αθήνας των πρώιμων χρόνων 
μετά την Απελευθέρωση που διασώθηκε έως σήμερα. Η “Αυλή των Θαυμάτων”, αποτέλεσε μια χαρα-
κτηριστική “κοινότητα - γειτονιά” της Αθήνας του 19ου αιώνα με συγκεκριμένα φυσικά όρια, κοινω-
νική και πολιτισμική ομοιογένεια, που αποτύπωνε με ενάργεια τις κοινωνικο - οικονομικές δομές και 
τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της εποχής.

Η μόνιμη στέγαση του ΜΕΛΤ στον χώρο αυτό, εξυπηρετεί ένα ακόμη σημαντικό στόχο, τη διάσωση 
και ανάδειξη της πολύμορφης νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στο κέντρο της πόλης, με 
στόχο την κατάδειξη στοιχείων της διαχρονίας του ελληνικού πολιτισμού. Η διάσωση και αποκατά-
σταση κτισμάτων χαρακτηριστικών για την αρχιτεκτονική ιστορία της περιοχής (Αρχοντικό Χωματια-
νού - Λογοθέτη κ.ά.) και η παράλληλη στέγαση λειτουργιών απόλυτα συμβατών με αυτά, τονώνουν 
και αναβαθμίζουν την περιοχή εξασφαλίζοντας την προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστι-
κού περιβάλλοντος της περιοχής. Διατηρείται έτσι αμιγής η εικόνα ενός τετραγώνου πολεοδομικής 
μορφής της παλαιάς Αθήνας, η προστασία του οποίου θα το αναγάγει σε ένα ζωντανό μνημείο αστι-
κής ιστορίας.

Α.1  ΓΕΝΙΚΑ
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Α.1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Με την ολοκλήρωση της παραχώρησης των κτηρίων με την υπ.αρ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2367/9.8.2011 
(ΑΔΑ:ΜΑΜ7Γ-ΒΞΠ) απόφαση εντάχθηκε η πράξη “Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του 
ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού - Άρεως - Κλάδου - Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μου-
σείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 με γέφυρα στο νέο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020. 

Με την υπ΄αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/140967/43367/1865/31.12.2012 απόφαση εγκρίθηκε η 
μουσειολογική μελέτη του έργου, ενώ με την υπ΄ αρ.  ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΜΕΧ/6939
6/10353/702/85/5.5.2013 απόφαση εγκρίθηκε και η οριστική μουσειογραφική μελέτη του εν λόγω 
έργου από το Συμβούλιο των Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η μουσειογραφική μελέτη εφαρμογής εκπονήθηκε απο το επιστημονικό προσωπικό του Μ.Ε.Λ.Τ. σε 
συνεργασία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Την επιμέλεια των τευχών της μελέτης εφαρμογής και των σχε-
τικών σχεδίων είχαν οι αρχιτέκτονες μηχανικοί Ιφιγένεια Δημητρίου και Νικόλαος Κυριακόπουλος.
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Α.1.4   ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το όραμα για το νέο Μουσείο και ο ρόλος που αναμένεται να διαδραματίσει στο πολιτιστικό 
τοπίο και τον κοινωνικό βίο της χώρας:

Στο νέο Μουσείο το ενδιαφέρον στρέφεται στον άνθρωπο και στην εμπειρία που θέλουμε να αποκο-
μίσει κατά την επίσκεψή του στο Μουσείο - προτείνεται επομένως η “δημιουργία” ενός σύγχρονου 
Μουσείου όπου κυριαρχούν οι αρχές της βιωματικής προσέγγισης, της “ψυχαγωγικής εκπαίδευσης” 
και της ανανεωσιμότητας όπου ο νεώτερος ελληνικός πολιτισμός προβάλλεται σφαιρικά μέσα από την 
ερμηνευτική προσέγγιση της υλικής αλλά και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η έκθεση  εστιάζει στο διάστημα από το 1750 έως και το 1960, στους δύο αιώνες από τους οποίους 
προέρχεται και η συντριπτική πλειοψηφία των αντικειμένων των συλλογών του Μουσείου. Χρονι-
κό διάστημα, επίσης, κατά το οποίο ο νέος ελληνικός πολιτισμός συγκροτείται, ακμάζει και εν τέλει 
“μέσα από ποικίλες συγκυρίες που υπαγόρευαν ανάλογες προσαρμογές και συνεχείς αλληλεπιδράσεις 
με έτερα πολιτιστικά σύνολα” φτάνει να “απηχείται” στην “ταυτότητα” των σημερινών Ελλήνων. 

Η θεματογραφία της έκθεσης επιχειρεί να προσεγγίσει πλείστες πτυχές του νεώτερου ελληνικού πο-
λιτισμού, οι οποίες συνθέτουν τις πτυχές της ταυτότητας των ανθρώπων που έζησαν ανά τους αιώνες 
που καλύπτει το περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά και των σύγχρονων πολιτών της χώρας. 

Εννοιακές ενότητες που “διατρέχουν”/ διαθλούν τις θεματικές ενότητες της έκθεσης:

- Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. 

- Μεγαλώνοντας στη νεώτερη Ελλάδα (καθημερινή ζωή, εκπαίδευση). 

- Ιστορία και πολιτική.

- Ήθη και έθιμα και ο κύκλος του χρόνου.

Κυρίαρχη ιδέα - στόχοι:

Ο νεώτερος ελληνικός πολιτισμός έχει συμβάλει καταλυτικά στη συγκρότηση της ταυτότητας των 
Ελλήνων - είναι το άμεσο παρελθόν τους / μας. Οι Έλληνες μπορούν να ανακαλύψουν σημαντικές 
πτυχές της ταυτότητάς τους στη νεώτερη πολιτισμική κληρονομιά.

Η ανάλυση της κυρίαρχης ιδέας θέτει επιμέρους στόχους/ερωτήματα που απαντούν στο 
εκθεσιακό σκεπτικό:

- Ποιοι είμαστε; Ποιος είναι ο νέος ελληνισμός και πώς έχει συμβάλει το πρόσφατο παρελθόν στη 
συγκρότηση και τη δυναμική της ταυτότητάς του;  Η έκθεση προτείνει ένα “ταξίδι” αυτογνωσίας και 
ενθαρρύνει τους επισκέπτες να αναζητήσουν πτυχές της ταυτότητάς τους. 

- Πώς συγκροτήθηκε ο νεώτερος ελληνικός πολιτισμός; 

- Ποιο είναι το ιστορικό του πλαίσιο; 

- Ποιες επιρροές τον έχουν διαμορφώσει; 

- Ποιοι είναι οι “φορείς” του;

- Πώς τον αντιλαμβάνονται οι Έλληνες και πώς οι αλλοδαποί;
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- Ποιες είναι οι δημιουργίες του νέου ελληνισμού και πώς “αποτυπώνονται” οι ποικίλες πτυχές της 
ταυτότητας του στις δημιουργίες αυτές - υλικές και άυλες;

- Ποια είναι η λεγόμενη “λαϊκή τέχνη” και ποια τα χαρακτηριστικά της;

Στοιχεία για την ερμηνευτική προσέγγιση της έκθεσης:

Η έκθεση επιχειρεί συνδέσεις/συνεχές “παιχνίδι” μεταξύ των ενοτήτων (“η μία ενότητα μέσα στην 
άλλη”). Παραθέτει “ιστορίες” που “ξετυλίγονται” παράλληλα με την έκθεση αντικειμένων (ιστορικό 
- κοινωνικό πλαίσιο/φόντο). Προβάλλει τη θέση του παρόντος/το παρελθόν μέσα από τα μάτια του 
παρόντος/πρακτικές-εμπειρίες που μετεξελίσσονται και επιβιώνουν. 

Ενθαρρύνει το χιούμορ/την “κριτική” συγκίνηση/τον αναστοχασμό. Επιχειρεί τη μερική αναπαράστα-
ση της πολλαπλότητας της ελληνικής κοινωνίας.

Προς ενίσχυση της κεντρικής ιδέας και των βασικών στόχων, η ερμηνευτική προσέγγιση της έκθε-
σης βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στη βιωματική μάθηση που δίνει έμφαση στο ρόλο της εμπειρίας 
μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Εδράζεται, επίσης, σε πολλά σημεία, στην “τεχνική” της “αφήγησης 
ιστοριών” (story-telling). Ο “λόγος” της έκθεσης, επομένως, βασίζεται στη χρήση διαφορετικών ερ-
μηνευτικών “φωνών”.

Ερμηνευτικά μέσα:

Οι επικοινωνιακοί στόχοι της έκθεσης ενισχύονται από τη χρήση ποικίλων εκθεσιακών μέσων, συμ-
βατικών και νέων. Τα εκθέματα και τις εκθετικές ενότητες συνθέτουν κείμενα, εικόνες, προβολές 
βίντεο, κατασκευές και πολυμεσικές εφαρμογές. Επιχειρείται η επίτευξη της καλύτερης δυνατής σχέ-
σης μεταξύ “ερμηνευτικού μέσου” και “στόχου/περιεχομένου” της κάθε εμπειρίας που προσφέρεται 
στον επισκέπτη.

Οι προτάσεις για τις εφαρμογές νέων τεχνολογιών συνάδουν με τις αρχές των τεχνολογιών αιχμής. 

Συγκεκριμένα:

- Η δημιουργία “εμπειρίας” για το χρήστη βρίσκεται στην καρδιά των νέων τάσεων ως προς τη σχε-
δίαση των διεπαφών και της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το ψηφιακό περιβάλλον.

- Βρισκόμαστε στην εποχή του διάχυτου υπολογισμού: ubiquitous computing, pervasive, ambient 
intelligence: ο Η/Υ “εξαφανίζεται” (disappearing computer).

- Σε κάθε περίπτωση επιχειρείται η αρμονική συνύπαρξη εφαρμογών με την παρουσίαση των συλλο-
γών/ “φυσική” σύνδεση αντικειμένων και εφαρμογών.

Με απλά λόγια, η “τεχνολογία” στην έκθεση, είναι ως επί το πλείστον “αόρατη”. Υπάρχει για να ενι-
σχύει την ερμηνευτική προσέγγιση των εκθετικών ενοτήτων και τη βιωματική τους διάσταση. Επίσης, 
εκεί όπου η ερμηνευτική προσέγγιση εξυπηρετείται καλύτερα με ένα απλό ακουστικό έκθεμα, επί 
παραδείγματι, προτιμάται αυτό έναντι μιας πιο σύνθετης ψηφιακής παραγωγής.
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Α.1.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο μουσειογραφικός σχεδιασμός αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο με βάση τις ακόλουθες στοχεύσεις:

- Διαμόρφωση ενιαίας οπτικής ταυτότητας.

- Δημιουργία ήρεμου και αρμονικού περιβάλλοντος στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του 
οικοδομικού τετραγώνου.

- Διευκόλυνση της ροής της κίνησης των επισκεπτών αλλά και της θέασης των εκθεμάτων.

- Σαφή, ευανάγνωστη και εύληπτη σήμανση των εκθετικών ενοτήτων. 

- Απλό, “καθαρό” σχεδιασμό αλλά και πρωτοτυπία σε κομβικά σημασία.

- “Ρετρό” αναφορές μέσα από σύγχρονες αναπαραστατικές τεχνικές. Ο επισκέπτης κινείται παλίνδρομα 
από το πρόσφατο παρελθόν στο παρόν.

- Ισορροπία μεταξύ των ερμηνευτικών μέσων που στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία και των 
πιο συμβατικών επιλογών (αντικείμενα, στατικά/μηχανικά εκθέματα, σκηνικές αναπαραστάσεις, 
κείμενα κ.ο.κ.). Σε κάθε περίπτωση, επιχειρείται η επίτευξη της καλύτερης δυνατής σχέσης μεταξύ 
“ερμηνευτικού μέσου” και “στόχου/περιεχομένου” της κάθε εμπειρίας που προσφέρεται στον 
επισκέπτη.

- Σε συνάφεια με το παραπάνω αξιοποίηση των μέσων που στηρίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία για 
την πραγμάτευση, κατά κύριο λόγο, των τεκμηρίων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

- Ανάδειξη του μέγιστου δυνατού αριθμού των αντικειμένων της εξαιρετικά πλούσιας συλλογής του 
ΜΕΛΤ.

- Πλήρη αξιοποίηση του εμβαδού και των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των εκθεσιακών χώρων.

- Σεβασμό προς τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των διατηρητέων κτηρίων και του μνημείου που 
φιλοξενούν τις ενότητες της έκθεσης.

- Δημιουργία κατασκευών που επιτρέπουν τις ομαδοποιήσεις αντικειμένων και εποπτικού υλικού, ως 
συγκείμενων-συμφραζόμενων, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η ερμηνευτική προσέγγιση τη έκθεσης 
(μεταφορά μηνυμάτων/νοηματοδότηση αντικειμένων. 

- Μερική επανάληψη τύπων κατασκευών αλλά και ερμηνευτικών μέσων (είδος, αισθητική προσέγγιση 
κλπ.) στις εκθετικές ενότητες, προκειμένου για την εξυπηρέτηση του νοηματικού προσανατολισμού 
του επισκέπτη και την “οικονομία” πόρων.
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Ο επισκέπτης, μετά την είσοδό του στο κτηριακό συγκρότημα του οικοδομικού τετραγώνου, περνά 
από το κτήριο της υποδοχής και το στεγασμένο υπαίθριο χώρο μπροστά από αυτό, λαμβάνει εισιτή-
ρια, περνά από το βεστιάριο, και αρχίζει την περιήγησή του στην έκθεση. Η έκθεση σε συνέπεια με 
τους στόχους της αναπτύσσεται και διαρθρώνεται σε τρεις εισαγωγικές ενότητες στα κτήρια  Γ1, Γ2 
και σε πέντε ενότητες του κυρίως θέματος στα κτήρια Δ (Δ1, Δ2, Δ3, Δ4), Ε, Η, Μ, Ν (οικία Δραγού-
μη) και Α του οικοδομικού τετραγώνου. Ένα τμήμα της έκθεσης αναπτύσσεται στο Τζαμί Τσισδαράκη 
έναντι του κτηριακού συγκροτήματος του οικοδομικού τετραγώνου το οποίο και αυτό αποτελεί μέρος 
της εισαγωγικής ενότητας της έκθεσης (βλ. Τεύχος Γ: Σχέδια Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμο-
γής/Τοπογραφικό/Γενική κάτοψη-Πορεία Επισκεπτών).

ΚΛΕΙΔΙ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ - ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
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ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ

"ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ;/ΕΙΜΑΣΤΕ;"

"ΠΟΥ ΕΜΕΝΑΝ;/ΠΟΥ ΜΕΝΕΤΕ;"
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"ΤΙ ΦΟΡΑΤΕ;/ΤΙ ΦΟΡΟΥΝ;"

"ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ;/ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ;"

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ.

"Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ."
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Α.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το Τζαμί Τσισδαράκη/Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.

Η ενότητα αναπτύσσεται στο ισόγειο και στον εξώστη του μνημείου με την επωνυμία Τζαμί Τσισδα-
ράκη.  Στο ισόγειο του μνημείου αναπτύσσονται οι υπο-ενότητες για την ιστορία του Μουσείου και 
την ιστορία του Μνημείου. Ο εξώστης αποτελεί χώρο για περιοδικές/προσωρινές εκθέσεις από τις 
συλλογές του Μουσείου και άλλων μουσείων της επικράτειας ή της αλλοδαπής.

Στο ισόγειο και κοντά στην είσοδο του Μνημείου θα τοποθετηθεί μια κατασκευή που θα φιλοξενεί δυο 
ψηφιακά διαδραστικά εκθέματα. Το ένα αφορά στην παρουσίαση του Τζαμιού Τσιδαράκη. αποσκοπεί 
να παρουσιάσει πτυχές της ιστορίας και στοιχεία για την αρχιτεκτονική ενός σημαντικού μνημείου 
από τη νεώτερη ιστορία της Ελλάδας, να συνδέσει το μνημείο με την ιστορία και την ανάπτυξη της 
πόλης της Αθήνας, να συνδέσει το μνημείο με την ιστορία του Μουσείου. Το δεύτερο αφορά σε πα-
ρουσίαση αντικειμένων απο τις συλλογές του Μουσείου. Παρουσιάζονται στους επισκέπτες επιλεγμέ-
να αντικείμενα από τη συλλογή του Μουσείου σε μορφή ψηφιακού περιεχομένου τα οποία βρίσκονται 
και ως φυσικά εκθέματα στο χώρο αυτό. Μέσω μιας οθόνης αφής οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα 
με την κύλιση του δακτύλου στην επιφάνεια της, να βλέπουν ένα-ένα τα επιλεγμένα προς παρουσί-
αση αντικείμενα της συλλογής (π.χ. σαν “καρουσέλ”) και να επιλέγουν “πατώντας” αυτό που τους 
ενδιαφέρει εκδηλώνοντας την επιλογή τους. Το έκθεμα αποσκοπεί να αναδείξει τη δυναμική της συ-
νέχειας του έργου του Μουσείου, να αναδείξει αντιπροσωπευτικά δείγματα της συλλογής μέσα από 
τις προσωπικές προτιμήσεις των διαφόρων “διαχειριστών” της και να εμπλέξει με ενεργό τρόπο τους 
επισκέπτες στο “παιχνίδι” των επιλογών που σχετίζονται με προσωπικά γούστα.

Στον υπόλοιπο χώρο, οι κατασκευές χωροθετούνται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παραμένει όσο το 
δυνατόν ελεύθερο το Μνημείο για θέαση, παρακολουθώντας την αρχιτεκτονική μορφολογία του. Το-
ποθετούνται δύο περίοπτες προθήκες στα κεντρικά μεσοκιόνια διαστήματα των υποστηλωμάτων που 
στηρίζουν το πατάρι και οι υπόλοιπες προθήκες εντάσσονται στα παράθυρα της Βόρειας και Νότιας  
πλευράς με κρυστάλλινες πλάτες ώστε να υποτάσσονται στην μορφολογία των πλευρικών τοίχων. 
Σε όλο το χώρο του ισογείου του μνημείου εκτίθενται με αισθητικά άρτιο τρόπο πλείστα αντικείμενα 
από τις συλλογές του Μουσείου. Ο επισκέπτης κυκλοφορεί στην εισαγωγική αυτή ενότητα, “ανακα-
λύπτει” αντικείμενα που έχουν συλλεγεί σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του Μουσείου και 
που είναι τοποθετημένα σε σχετικά προσβάσιμα σημεία  συγκεντρώνοντας πληροφορίες  τόσο για 
τους πρώτους δωρητές, όσο και για τους επιμέλητες, τα αντικέιμενα και την μεθοδολογία απόκτησης 
αντικειμένων απο το Μουσείο. Οι πληροφορίες δίνονται μέσα από αποσπάσματα από το αρχειακό 
υλικό του Μουσείου.

Ενα ακόμα διαδραστικό ψηφιακό έκθεμα θα παρουσιάζει αποσπάσματα από τη συνέντευξη που η Ελέ-
νη Κωστοπούλου, σε ηλικία 102 ετών, έδωσε στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Στη συνέντευξη 
η υπερήλικη γυναίκα καταθέτει τη μαρτυρία της για την περίοδο του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, καθώς 
και για τα αντικείμενα που δώρισε στο ΜΕΛΤ πρόσφατα (2012). 

Κτήριο Γ2: Η ιστορία του τετραγώνου.

Η εισαγωγική αυτή ενότητα χωροθετείται ευλόγως σε ένα από τα πρώτα κτήρια που συναντά ο επι-
σκέπτης, αφού εισέλθει στο οικοδομικό τετράγωνο και προμηθευτεί το εισιτήριό του. Το κτήριο αυτό  
στο ισόγειό του στεγάζει το πωλητήριο του Μουσείου. Η «ιστορία του τετραγώνου» καταλαμβάνει 
δύο αίθουσες στον όροφο του.

Η θεματογραφία της ενότητας αναπτύσσεται κυρίως μέσω ψηφιακών παραγωγών και συμβατικού 
εποπτικού υλικού. Παρουσιάζονται, ωστόσο αντιπροσωπευτικά αντικείμενα που «ανακαλύφθηκαν» 
στο οικοδομικό τετράγωνο στη φάση καθαρισμού και προετοιμασίας της αποκατάστασης των κτηρίων 
του. 

Στην μικρή επιμήκη αίθουσα του ορόφου σε μια αφαιρετική αναπαράσταση “αίθουσας πορτραίτων”, 
εκτίθενται, πλαισιωμένες από κορνίζες, φωτογραφίες/προσωπογραφίες προσώπων που έζησαν στο 
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οικοδομικό τετράγωνο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους της ιστορίας του. Συγκεκριμένα, για την 
“αφήγηση” σε πρώτο πρόσωπο των στιγμιότυπων από τη ζωή των προσώπων θα τοποθετηθούν τρείς 
ψηφιακές κορνίζες. 
 
Όπου οι ψηφιακές ή συμβατικές κορνίζες συνδυάζονται με την αναπαραγωγή ηχητικού περιεχομένου 
σχετικού με τις ιστορίες των προσώπων, τοποθετούνται 3 υπερκατευθηντικά ηχεία. Κάποιες κορνίζες 
είναι άδειες, ή φέρουν πινακίδα με αναγραφή κάποιου ονόματος ή του “ερωτηματικού”, υποδηλώ-
νοντας ότι η έρευνα για το ανθρώπινο στοιχείο στο οικοδομικό τετράγωνο βρίσκεται σε εξέλιξη... Το 
έκθεμα αποσκοπεί να μυήσει τον επισκέπτη στην καθημερινότητα του βίου σε μια χαρακτηριστική 
γειτονιά της Αθήνας του παρελθόντος μέσα από τις προσωπικές ιστορίες των κατά καιρούς κατοίκων 
της και να επιχειρήσει μια συμβολική επαναφορά των κατοίκων του οικοδομικού τετραγώνου στις 
οικίες τους τις οποίες εγκατέλειψαν με τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης.

Ένα ακόμα ψηφιακό έκθεμα τοποθετείται στη μία πλευρά της μεγαλύτερης αίθουσας του ορόφου 
όπου ο επισκέπτης καλείται να συμμετάσχει σε ένα παραδοσιακό υπαίθριο παιχνίδι (της αυλής). Μέσω 
της συμμετοχής του στο παιχνίδι ανακαλύπτει πλείστες  πληροφορίες για το οικοδομικό τετράγωνο 
του Μουσείου αλλά και για την ανάπτυξη της πόλης της Αθήνας κατά τους νεώτερους χρόνους. Οι 
πληροφορίες αυτές  εντάσσονται σε διαφορετικές θεματικές ενότητες. Για κάθε θεματική ενότητα δη-
μιουργείται σύντομη οπτικοακουστική παραγωγή. Όταν ο επισκέπτης ολοκληρώσει το παιχνίδι, στο 
δάπεδο θα προβάλλεται η κάτοψη της αυλής, της γειτονιάς και της πόλης. 

Στο δάπεδο της εκθεσιακής αίθουσας σχεδιάζεται ένα είδος κανάβου κάθε τετράγωνο του οποίου 
αντιστοιχεί σε μια θεματική ενότητα - κάθε τετράγωνο επίσης φέρει τον τίτλο της θεματικής ενότη-
τας στην οποία αντιστοιχεί. Ο επισκέπτης αλληλεπιδρά με  το δάπεδο είτε μέσω των κινήσεων του 
σώματός του είτε μέσω της χρήσης φυσικών αντικειμένων. Οι φυσικές αυτές κινήσεις ενεργοποιούν 
την αντίστοιχη προβολή την οποία ο επισκέπτης παρακολουθεί στη συνέχεια στο δάπεδο. 

Κτήριο Γ1: Από πού Είστε;/Είμαστε;
 
Η ενότητα που αναπτύσσεται στο ισόγειο και στον όροφο του κτηρίου Γ1 του οικοδομικού τετράγω-
νου αποτελεί την τελευταία ενότητα της εισαγωγής και μετάβαση στο κυρίως θέμα της έκθεσης. Στην 
ενότητα παρουσιάζονται στον όροφο αντιπροσωπευτικά αντικείμενα από τις περισσότερες συλλογές 
του Μουσείου, αντικείμενα κεραμικής, κοσμικής και εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής, υφαντικής, κε-
ντητικής, μεταλλοτεχνίας, κοσμικής και εκκλησιαστικής αργυροχοΐας, εργαλεία παραδοσιακών επαγ-
γελμάτων και ενδυμασίες. 

Στο ισόγειο του κτηρίου η ψηφιακή παρουσίαση του ιστορικού πλαισίου για το χρονικό διάστημα που 
καλύπτει η μόνιμη έκθεση του Μουσείου  υλοποιείται μέσω  δύο εγκαταστάσεων τύπου “I-Wall”.  Απο-
τελείται από δύο επιμήκεις επιφάνειες με ψηφιακές εκτυπώσεις (γραφιστικές συνθέσεις με αρχειακό 
υλικό, εικαστικά έργα, φωτογραφίες, επιγραμματικά κείμενα κ.λπ.), πάνω στις οποίες οι επισκέπτες 
“σύρουν” οθόνη με ψηφιακό περιεχόμενο (οπτικοακουστικές παραγωγές). Το ψηφιακό περιεχόμενο 
συνδέεται νοηματικά και αισθητικά με το σημείο στην εκτύπωση, επάνω από το οποίο βρίσκεται κάθε 
φορά η οθόνη. Ο επισκέπτης επιλέγει το γεγονός στο οποίο επιθυμεί να εστιάσει την προσοχή του 
και μετακινεί εκεί την οθόνη, προκειμένου να λάβει μέσω της ψηφιακής εφαρμογής περισσότερες 
πληροφορίες. Το έκθεμα αποσκοπεί να παρουσιάσει στον επισκέπτη σημαντικά γεγονότα της ιστο-
ρικής περιόδου κατά την οποία αναπτύχθηκε ο νεώτερος ελληνικός πολιτισμός και να αποδώσει την 
αίσθηση του ιστορικού “γραμμικού” χρόνου.

Στον ίδιο χώρο εκτίθενται και ένα-δύο “εμβληματικά” αντικείμενα από τις συλλογές του Μουσείου 
που αποτυπώνουν με τους “όρους της λαϊκής τέχνης” κάποιο γεγονός από το ιστορικό πλαίσιο του 
νεοελληνικού πολιτισμού.

Ανεβαίνοντας στον όροφο, προβλέπεται ένα ψηφιακό έκθεμα καταγραφής των δημογραφικών στοι-
χείων των επισκεπτών (π.χ., τόπος καταγωγής, φύλο, ηλικία κ.λπ.). Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατό-
τητα να φωτογραφηθούν αλλά και να “αφήσουν” στοιχεία (με ηχογράφηση, πληκτρολόγηση) για τη 
“διαδρομή” στο χώρο και το χρόνο της δικής τους οικογένειας, τα χαρακτηριστικά του τόπου κατα-



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ

ΤΕΥΧΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελ. 10Rev.8

Α.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

γωγής τους κ.λπ. Για την εφαρμογή του απαιτείται η τοποθέτηση μίας οθονης αφής και ηλεκτρονικού 
υπολογιστή που τοποθετείται κοντά στις οθόνες . Το έκθεμα αποσκοπεί να εντάξει τους επισκέπτες 
στην αφήγηση της έκθεσης, καθιστώντας τους δυναμικούς φορείς της πολιτισμικής ταυτότητας που 
φέρουν και να προάγει την κοινωνική αλληλεπίδραση στο χώρο της έκθεσης.

Στις παράπλευρες αίθουσες του ορόφου εκτίθενται σε δύο προθήκες τύπου ντουλάπα ομάδες αντι-
κειμένων της συλλογής με κοινή γεωγραφική προέλευση και ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
δημιουργώντας ένα ιδιόρυθμο ύνολο.

Επίσης στις αίθουσες αυτές  θα εγκατασταθούν σε ειδικές κατασκευές δύο ψηφιακές εφαμοργές που 
προβάλλονται σε διαδραστικό πολλαπλής αφής και απεικονίζουν χάρτες, πληροφορίες και εποπτικό 
υλικό. Για την υλοποίησή του προβλέπεται σε δύο συμμετρικές θέσεις να εγκατασταθούν από μια 
οθόνη συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες μονάδες αναπαραγωγής media player για τη διάδραση με 
τον χάρτη. Το έκθεμα αποσκοπεί να συνδυάσει τις προσωπικές “ρίζες” των επισκεπτών με μια “πρό-
γευση” της συλλογής.

Α.2.2 ΚΥΡΙΩΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κτηριακή ενότητα Δ1, Δ2, Δ3, Δ4: Πού έμεναν;/Πού μένετε; 

Πρόκειται για την εκτενέστερη σε φυσικό όγκο και θεματογραφία ενότητα του κυρίως θέματος της 
έκθεσης και ως εκ τούτου χωροθετείται στο κτηριακό σύμπλεγμα του συγκροτήματος με το μεγα-
λύτερο εμβαδό. Στην ενότητα παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά αντικείμενα από τις περισσότερες 
συλλογές του Μουσείου, αντικείμενα κεραμικής, κοσμικής ξυλογλυπτικής, υφαντικής, κεντητικής, 
μεταλλοτεχνίας, κοσμικής αργυροχοΐας, εργαλείων παραδοσιακών επαγγελμάτων, ζωγραφικής και 
ενδυμασιών. 

Κτήριο Δ1: Το κέλυφος της κατοικίας και ο δημόσιος βίος.

Προβλέπεται ψηφιακό αλληλεπιδραστικό έκθεμα με 3D αναπαραστάσεις τύπων και μορφών της νεώ-
τερης ελληνικής κατοικίας και της πολεοδομίας κάποιων οικισμών. Το σημείο διάδρασης θα είναι μια 
οθόνη αφής 55 ‘‘. Το έκθεμα αποσκοπεί να συσχετίσει τη θέση και την αρχιτεκτονική διαφορετικών 
τύπων κατοικιών με το πολιτισμικό τους πλαίσιο και τους εκάστοτε ιδιοκτήτες τους  και να παρουσι-
άσει στοιχεία για το δημόσιο βίο στο πλαίσιο διαφορετικών οικισμών και κοινοτήτων.  

Ταυτόχρονα, εκτίθενται σχετικά εργαλεία από τις συλλογές του Μουσείου, τεκμήρια από την άσκη-
ση του επαγγέλματος (χάρτες με σημειωμένες διαδρομές, τεφτέρια, συναλλαγματικές, διαβατήρια, 
σχέδια κ.λπ.) και αντικείμενα (ή και απεικονίσεις) που σχετίζονται με την εθιμοτυπία του κτισίματος.

Στον ίδιο χώρο προβλέπεται ένα ακόμα ψηφιακό έκθεμα / εγκατάσταση που βασίζεται σε ψηφιακές 
προβολές πάνω σε υλικά που σχετίζονται με την οικοδόμηση σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος. 
Οι προβολές που γίνονται πάνω σε ειδικά κατεργασμένες επιφάνειες επιτυγχάνονται με την εγκατά-
σταση ενός μηχανήματος προβολών. Το περιεχόμενο της εφαρμογής αναπαράγεται από μία μονάδα 
media player δυνατότητας  αναπαραγωγής εικόνας και ήχου.   Το έκθεμα αποσκοπεί να παρουσιάσει 
τους “επαγγελματίες” της οικοδόμησης και την τέχνη τους και να “συζητήσει” για θέματα που συνδέ-
ουν την παραδοσιακή κατοικία με το φυσικό περιβάλλον.

Κτήρια Δ2, Δ3, Δ4: Ο “κύκλος της ζωής” και η ζωή μέσα στο σπίτι.

ΕΙσερχόμενος στο ισόγειο των ενοποιημένων κτηρίων Δ2 Δ3 και Δ4 ο επισκέπτης έχει την δυνατότηα 
να κινηθεί προς δύο αίθουσες που παρουσιάζουν αντικέιμενα και οικοσκευές τόσο απο αστική οικία  
με έμφαση στην σάλα και το υπνοδωμάτιο της, όσο και απο κάποιες χαρακτηριστικές γεωγραφικές 
περιοχές της Ελλάδος.  Τα εκθεσιακά σύνολα υποστήριζονται απο πέντε κατασκευές - κουκλόσπιτα.  
Το έκθεμα αποσκοπεί να παρουσιάσει με “παιγνιώδη” τρόπο σκηνές από τον ιδιωτικό βίο σε διάφο-
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ρους τύπους κατοικίας από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, να μυήσει τον επισκέπτη στα “άδυτα” 
της καθημερινότητας των ανθρώπων της περιόδου που εξετάζει η έκθεση και να παρουσιάσει αντι-
κείμενα των συλλογών που σχετίζονται με τον καθημερινό βίο.

Επιστρέφοντας προς την είσοδο, ο επισκέπτης διέρχεται τον σκηνοθετημένο χώρο μιας αυλής. Εκεί, 
δημιουργείται μια βιωματική εμπειρία με  πλούσιο φωτογραφικό εποπτικό υλικό και με αντικείμενα 
που υπήρχαν στις αυλές των λαικών σπιτιών (βλπ. Δ.0.5.K9 βάθρο πλυσταριού), ενώ με την βοήθεια 
ενός διάχυτου ήχου μέσω της οροφής δημιουργείται η ατμόσφαιρα του παιχνιδιού στην αυλή.

Η πορεία στην συνέχεια οδηγεί τον επισκέπτη σε μια προθήκη / δωμάτιο (γενικού περιεχομένου, δεν 
χαρακτηρίζεται δηλαδή ως σάλα, υπνοδωμάτιο κ.α.) αντικείμενα από την οικοσκευή κατοικιών από 
διαφορετικές περιοχές και χρονικές στιγμές του 20ού αιώνα. Το συνολικό έκθεμα αποσκοπεί να κατα-
δείξει τη σταδιακή μετεγκατάσταση των πληθυσμών της περιφέρειας στα αστικά κέντρα σε διαφορε-
τικές περιόδους του 20ού αιώνα και τις αλλαγές στη φυσιογνωμία τους, να καταδείξει τη διατήρηση 
πρακτικών που αναπαράγονται “νοσταλγικά” στις κατοικίες των αστικών κέντρων του 20ού αιώνα 
και να αφηγηθεί διαφορετικές ιστορίες αντικειμένων και να καταδείξει την πορεία τους στο χρόνο. 
Η βιωματική αίσθηση ενισχύεται με τη κατασκευή ενός διαδραστικού ψηφιακού εκθέματος που προ-
σομοιάζει σε ραδιόφωνο. Οι επισκέπτες γυρνώντας το κουμπί του ραδιοφώνου ακούν διαφορετικές 
ηχογραφήσεις. Η κατασκευή φέρει ένα ηχείο που δεν είναι ορατό στον επισκέπτη ενώ το ηχητικό 
περιεχόμενο  αναπαράγεται από ένα audio player.

Στην τελευταία αίθουσα του ισογείου και στο πλαίσιο των σκηνικών αναπαραστάσεων της παραπάνω 
υπο-ενότητας εκτίθενται οι τοιχογραφίες με έργα του Θεόφιλου από δωμάτιο οικίας της Μυτιλήνης 
που έχει μεταφερθεί αυτούσιο στο ΜΕΛΤ. Το έκθεμα αποσκοπεί να παρουσιάσει μία σημαντική μορ-
φή διακόσμησης του εσωτερικού αρχοντικών κατοικιών και να παρουσιάσει ένα σημαντικό επώνυμο 
καλλιτέχνη της παραδοσιακής ζωγραφικής. Παράλληλα εκτίθενται κινητά έργα του Θεόφιλου.

Στις αίθουσες του ορόφου εκτίθενται τραπέζια με πρωτότυπα αυτή τη φορά αντικείμενα από τις συλ-
λογές του Μουσείου και σχετικές με όλα τα παραπάνω πληροφορίες. Η έκθεση αποσκοπεί να παρου-
σιάσει τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων και το τελετουργικό της εστίασης σε βάθος χρόνου 
και να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από το θέμα της διατροφής.

Στον όροφο του κτηριακού συγκροτήματος προβλέπεται ψηφιακή εφαρμογή που σχετίζεται με το 
στρώσιμο του τραπεζιού, συνδυάζοντας την ψηφιακή παρουσίαση με αντίγραφα πραγματικών αντι-
κειμένων από τον χώρο της έκθεσης. Η εικονική αναπαράσταση των αντικειμένων του τραπεζιού 
προσκαλεί τον επισκέπτη να συμμετάσχει στο εικονικό “στρώσιμο” διαφόρων τραπεζιών και γευμά-
των. Το ρόλο των τραπεζιών που στρώνονται αναλαμβάνουν δύο διαδραστικές οθόνες αφής.

Κτήριο Ε: Πώς διασκεδάζουν/Πώς διασκεδάζετε;

Στην ενότητα παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο πλείστα αντικείμενα από τη συλλογή του Θεάτρου 
Σκιών αλλά και αντικείμενα από τις συλλογές μουσικών οργάνων και μεταμφιέσεων. Επίσης, πα-
ρουσιάζονται λίγα αντικείμενα που σχετίζονται με την “τελετουργία” των πανηγυριών, την τέλεση 
μυστηρίων και την ενδυμασία και επομένως αντικείμενα από τις συλλογές κεραμικής, κοσμικής ξυ-
λογλυπτικής, μεταλλοτεχνίας και ενδυμασιών.

Στην πρώτη αίθουσα που συναντά ο επισκέπτης κατά την είσοδό του προβλέπεται η εγκατάσταση 
ενός εισαγωγικού video με ένα σύστημα πρόσθιας προβολής όπου παρουσιάζεται το πανόραμα της 
ψυχαγωγίας δηλαδή τα έθιμα και οι παραδόσεις που συνδέονται με την ψυχαγωγία του νεώτερου 
ελληνισμού σε διάφορες στιγμές της νεώτερης ιστορίας.

Στην επόμενη αίθουσα κυριαρχεί σύνθετη ειδική κατασκευή/προθήκη η οποία συνδυάζει έκθεση 
φυσικών αντικειμένων και γραφιστικών αναπαραστάσεων. Το έκθεμα αποσκοπεί να καταδείξει την 
ιστορική πορεία του θεάτρου σκιών και να εισαγάγει τον επισκέπτη στην ενότητα  εντάσσοντάς τον 
στο “παιχνίδι των σκιών”. Τα ανοίγματα των παραθύρων χρησιμοποιούνται ώς προθήκες επιλεγμένων 
φιγούρων με ιδιαίτερο μουσειολογικό περιεχόμενο απο το θέατρο σκιών.
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Στον επόμενο μικρό χώρο προβλέπεται ψηφιακό έκθεμα που έχει σαν θέμα το Μάθημα/παράσταση και 
το οποίο αποτελείται από μια οπτικοακουστική παραγωγή σε video-wall παραγωγή που εικονογραφεί 
την τέχνη του Καραγκιοζοπαίχτη από την παραγωγή όλων των απαραίτητων εργαλείων/μέσων για 
την παράσταση μέχρι τη στιγμή της παράστασης. Απο την απέναντι πλευρά σε μια στενή προθήκη 
γίνεται αναφορά με την βοήθεια των φιγούρων, στους ήρωες και το ρεπερτόριο του θεάτρου σκιών.

Αμέσως στον επόμενο χώρο ο επισκέπτης μπορεί να παίξει στον «Μπερντέ». Πρόκειται για μια δια-
δραστική κατασκευή που  δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να προσεγγίσει τη -συνήθως αθέα-
τη- πίσω πλευρά του μπερντέ και να κατανοήσει τη λειτουργία του. Επίσης του παρέχεται η ευκαιρία 
να δοκιμάσει ο ίδιος να παίξει Καραγκιόζη, με φιγούρες (αντίγραφα) και άλλα εξαρτήματα -κυρίως 
ηχητικά- που υπάρχουν στο έκθεμα. Ο καθρέφτης στην πλευρά Α του χώρου Ε.0.4 επιτρέπει στον 
επισκέπτη να βλέπει το αποτέλεσμα της δράσης του πίσω από τον μπερντέ. Ακουστική εφαρμογή 
εγκατεστημένη στο μπερνέ επιτρέπει στον χειριστή να διαλέξει ακουστικό μοτίβο για να επενδύσει 
την παράσταση του.

Στον ίδιο χώρο, με την θεματική περιοχή «οι δρόμοι της Δύσης και της Ανατολής στις μορφές ψυ-
χαγωγίας» τοποθετούνται σε περίοπτες προθήκες επάνω σε βάθρο δύο φορεσιές ενώ στις υπόλοιπες 
τοποθετούνται φιγούρες και ρεκλάμες που ενισχύουν το μουσειολογικό σενάριο. Επίσης προβλέπεται 
ψηφιακό έκθεμα με θέμα το “κλικ του φωτογράφου”. Πρόκειται για συμβολική/σημειολογική ανα-
παράσταση μιας ακόμα μορφής ψυχαγωγίας. Σε κεντρική θέση στήνεται πρωτότυπη φωτογραφική 
μηχανή των αρχών του 20ού αιώνα από τις συλλογές του Μουσείου αλλά και πιστό αντίγραφό της 
που διαμορφώνεται έτσι ώστε να φέρει κρυμμένο τεχνολογικό εξοπλισμό. Οι επισκέπτες κοιτούν 
μέσα από το φακό της μηχανής και ενεργοποιούν την προβολή που “κρύβεται” μέσα στο έκθεμα με 
μηχανικό τρόπο (σαν να “βγάζουν” φωτογραφία) παρακολουθώντας σύντομες προβολές.

Η επίσκεψη στο κτήριο Ε καταλήγει στην θεματική περιοχή «Οι «δρόμοι» της Δύσης και της Ανατο-
λής στις μορφές της ψυχαγωγίας   - Προς διασκέδασιν» οπου εκτίθενται λαικά αντικείμενα για την 
διασκέδαση όλων των ηλικιών. Σε περίοπτη προθήκη εκτίθεται μεταμφίεση από το Καρναβάλι Σοχού 
Θεσσαλονίκης.

Κτήριο Ζ: Τι δουλειά κάνουν;/Τι δουλειά κάνετε;

Στην ενότητα παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο αντικείμενα από τη συλλογή  εργαλείων  των λεγόμε-
νων παραδοσιακών επαγγελμάτων αλλά και “προϊόντα” των επαγγελμάτων αυτών.

Στο ισόγειο προβλέπεται ψηφιακό έκθεμα με θέμα τους “επαγγελματίες” του πρόσφατου παρελ-
θόντος, επαγγελματική και κοινωνική κινητικότητα. Για το σκοπό αυτό εγκαθίσταται μία συστοιχία 
(video-wall) αποτελούμενη από πέντε οθόνες. Το έκθεμα αποσκοπεί να συνδέσει το ιστορικό πλαίσιο 
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές με το προφίλ των Ελλήνων εργαζομένων, των αγροτών, των κτη-
νοτρόφων, των εργαζόμενων στη ναυτιλία, το εμπόριο, τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία κλπ.

Στον ίδιο χώρο εκτίθενται εργαλεία και προϊόντα τα οποία ομαδοποιούνται ανά επαγγελματική κα-
τηγορία. Πρόκειται για συμβολική/σημειολογική αναπαράσταση της εργασίας, κατά κύριο λόγο στον 
πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Τα περισσότερα τοποθετούνται εντός προθηκών με ένα σκηνο-
γραφικό τρόπο, ενώ κάποια άλλα που αφορούν εξειδικευμένες καλλιέργειες τοποθετούνται απένταντι 
σε βάθρο.

Στον όροφο εκτίθενται φυσικά εκθέματα όπου παρουσιάζουν εργαλεία, προϊόντα και άλλα αντικείμε-
να από διαφορετικά βιοτεχνικά εργαστήρια. Στην μία γωνία της στενής πλευράς δεσπόζει ενα φυσερό 
σιδερά μεγάλων διαστάσεων το οποίο συμπληρώνεται απο το αμόνι του στην αλλη γωνία. Τα επαγ-
γέλματα που παρουσιάζονται μέσα απο το εκθεσιακό υλικό ειναι αυτά του χαλκουργού, του  χρυσι-
κού, του βαρελοποιού και του τυποβαφέα. Ηχος διάχυτος απο την οροφή μας παρουσιάζει με τρόπο 
βιωματικό τη βιοτεχνική εργασία και την τέχνη της καθώς και τις βασικές συνιστώσες της εργασίας 
στα βιοτεχνικά εργαστήρια και τους ανθρώπους που εργάζονταν εκεί. 
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Κτήριο Μ: Τι δουλειά κάνουν;/Τι δουλειά κάνετε; Έργα Γυναικών.

Στην ενότητα παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο εκθέματα από τη συλλογή εργαλείων και δημιουρ-
γιών της υφαντικής και κεντητικής τέχνης. Σκοπός της εκθεσιακής ενότητας είναι να παρουσιάσει τις 
ύλες, τα σύνεργα και την τεχνική κατασκευής των υφαντών, τα διακοσμητικά μοτίβα των υφαντών, 
το ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια, στην κοινότητα και το πολιτισμικό κοινωνικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο δημιουργήθηκαν τα έργα της υφαντικής, την καλλιτεχνική αξία των έργων υφαντικής, την 
εξέλιξη της υφαντικής  από οικιακή σε εργαστηριακή τέχνη, την τέχνη της κεντητικής και τα ελληνικά 
κεντήματα με τις πολιτισμικές τους επιδράσεις.

Στο ισόγειο σε περίοπτη θέση στην πρώτη αίθουσα που είναι σκηνογραφικά φωτισμένη, τοποθετείται 
αργαλειός. Ακούγεται σιγανά τραγούδι με σχετικό περιεχόμενο που συνοδεύεται από τον ήχο του 
αργαλειού. 

Η έκθεση συμπληρώνεται με αντικείμενα σύμβολα που καταδεικνύουν τους πολλαπλούς ρόλους της 
γυναίκας από τη συλλογή της υφαντικής του Μουσείου. Το έκθεμα αποσκοπεί να εισάγει τον επισκέ-
πτη στην ενότητα που αφορά στις κατ εξοχήν γυναικείες ασχολίες/εργασίες.  

Σε άλλη αίθουσα του ισογείου προβλέπεται ψηφιακό έκθεμα - οπτικοακουστική παραγωγή (βίντεο) 
που εικονογραφεί τα στάδια της υφαντικής από την συγκομιδή/απόκτηση των πρώτων υλών μέχρι 
την παραγωγή των υφαντών. Αποτελείται από δύο οθόνες και ένα media player που αναπαραγάγει 
το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που παρουσιάζεται. Ταυτόχρονα παρατίθενται μπροστά από την 
επιμήκη οθόνη προβολής βίντεο, “σειριακά” τα “υλικά” ή/και τα εργαλεία κάθε σταδίου της παρα-
γωγής των υφαντών, στην “αφετηρία” της σειράς υπάρχουν δείγματα από όλες τις πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιούνται και εποπτικό υλικό που εικονογραφεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην τέχνη 
της υφαντικής από της Αρχαιότητα έως του νεώτερους χρόνους.

Στην ίδια αίθουσα, η αναπαράσταση της επεξεργασίας των πρώτων υλών καταλήγει στον όρθιο αρ-
γαλειό και στα υφαντά που θα βρουν τη θέση τους στην κατοικία. Εκτίθεται επίσης ποικιλία από τα 
ίδια τα υφαντά είτε συγκεντρωμένα όλα μαζί είτε σε αφαιρετικές αναπαραστάσεις που δηλώνουν τη 
θέση τους στο σπίτι ή που χρησιμοποιούνται σε πληθώρα καθημερινών ασχολιών και εργασιών και 
εκτός της οικίας όπως και υφαντά ενδυμασιών. Το έκθεμα αποσκοπεί να μυήσει τον επισκέπτη στα 
μυστικά της υφαντικής τέχνης/τεχνικής και να “παρουσιάσει” πτυχές του βίου των γυναικών στις 
παραδοσιακές κοινωνίες με φόντο την υφαντική τέχνη.

Απο την άλλη πλευρά του ισογείου στην αίθουσα Μ.0.3. ένα εκκοκκιστήριο βαμβακιού σε βάθρο 
δηλώνει την επεξεργασία της πρώτης ύλης. Σε τρεις προθήκες ενταγμένες σε παράθυρο και εσοχές 
στους τοίχους παρουσιάζονται διάφορα υφαντά για όλες τις δουλειές.  Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις 
κάλτσες και την καλτσοπλεκτική.

Ανεβαίνοντας στον όροφο,  παρουσιάζονται κεντήματα από όλες τις περιοχές της Ελλάδας ομαδοποι-
ημένα ανά γεωγραφική περιοχή. Το έκθεμα αποσκοπεί να μυήσει με βιωματικό τρόπο τον επισκέπτη 
στην τέχνη και τις αρχές της δημιουργίας γραπτών και των μετρητών κεντημάτων, να παρουσιάσει 
τις πολιτισμικές επιρροές που επιδέχεται η δημιουργία των κεντημάτων σε διαφορετικές γεωγραφικές 
περιοχές και διαφορετικές ιστορικές στιγμές και να καταδείξει το εύρος των συλλογών κεντητικής 
του Μουσείου. Οι κατασκευές που φιλοξενούν τα εκθέματα είναι επίτοιχες προθήκες και προθήκες 
ενταγμένες σε ανοίγματα των χώρων.

Στον όροφο επίσης προβλέπεται ψηφιακό έκθεμα μέσω του οποίου οι επισκέπτες μπορούν με την 
κίνηση της άκρης του δακτύλου τους πάνω στην επιφάνεια αφής να δημιουργούν μετρητά ή γραφτά 
κεντήματα. Αποτελείται από δύο οθόνες αφής σε κατασκευή-πάγκο. Το περιεχόμενο των εφαρμογών 
αναπαράγεται από τις αντίστοιχες μονάδες media player.
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Α.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Κτήριο Ν (οικία Δραγούμη):Τι φοράτε;/τι φορούν;

Στην ενότητα παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο εκθέματα από τη συλλογή ενδυμασιών, εξαρτημάτων 
ενδυμασιών και κοσμημάτων του ΜΕΛΤ . 

Σε ολόκληρο τον χώρο ο επισκέπτης μετά την εισαγωγή του στο κτήριο συναντά την αρχή μιας “πα-
ρέλασης” ενδυμασιών, γυναικείων, ανδρικών και παιδικών, που ξεκινά από την “αναπαραγωγή” της 
ενδυμασίας στη σύγχρονη εποχή είτε ως τουριστικό είδος με φολκλοριστική διάθεση είτε ως δημι-
ουργία επώνυμων σχεδιαστών των τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα και συνεχίζει με την πα-
ράταξη ενδυμασιών από ποικίλες γεωγραφικές περιοχές και κατά χρονολογική σειρά. Οι ενδυμασίες 
εκτίθενται πλήρεις με όλα τους τα εξαρτήματα και τα κοσμήματα που φέρουν. Στο τέλος της πορείας 
εκτίθεται αναπαραγωγή του χιτώνα/της τουνίκας, τα ενδύματα από τα οποία φαίνεται να προέρχο-
νται οι μετέπειτα παραδοσιακές ενδυμασίες, και κοπτικός χιτώνας από τις συλλογές του Μουσείου.  Η 
εκθετική αυτή ενότητα αποσκοπεί να σκιαγραφήσει την εξέλιξη της ελληνικής παραδοσιακής ενδυμα-
σίας και να καταδείξει τις καταβολές της, να αναδείξει την πολυμορφία της ελληνικής φορεσιάς και να 
υπαινιχθεί το χρονικό εύρος που η παραδοσιακή ενδυμασία φορέθηκε στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

Στο ισόγειο προβλέπεται ψηφιακό έκθεμα που “ντύνει” τον επισκέπτη βάσει των επιλογών του, των 
ατομικών του χαρακτηριστικών του και των πληροφοριών που έχει συλλέξει στην ενότητα. Ο επισκέ-
πτης στέκεται απέναντι από ψηφιακό έκθεμα/ καθρέφτη με το οποίο διαδρά από σχετική απόσταση. 
Επιλέγει με την κίνηση των χεριών του στον αέρα του “τι θα φορέσει” μέσα από “μενού” με ενδύματα 
που του προτείνεται στην οθόνη ανάλογα και με κάποια ατομικά στοιχεία με τα οποία τροφοδοτεί 
την εφαρμογή. Αποτελείται από δύο οθόνες με ηχεία πάνω από τις οποίες εγκαθίσταται σύστημα ανί-
χνευσης κίνησης με αισθητήρες. Το έκθεμα αποσκοπεί να μυήσει τον επισκέπτη με βιωματικό τρόπο 
στην τελετουργία του ντυσίματος με την παραδοσιακή ενδυμασία και να αναδείξει τη σχέση τύπων 
της παραδοσιακής ενδυμασίας με στοιχεία του πολιτισμικού της πλαισίου.

Η φιλοσοφία της εκθεσιακής ενότητας παραμένει και στον όροφο όπου μέσω του κλιμακτοστασίου ή 
του ανελκυστήρα καταλήγουν οι επισκέπτες. Παρουσιάζονται φυσικά εκθέματα όπως εξαρτημάτων 
διαφόρων ενδυμασιών και ομαδοποιήσεις ομοειδών εξαρτημάτων από διαφορετικές γεωγραφικές 
περιοχές. Προθήκες ενιαίου τύπου απο τοίχο σε τοίχο φιλοξενούν τις εκθεσιακές ενότητες και τις 
θεματικές περιοχές, με έμφαση α) σε δείγματα του πιο προβεβλημένου και εμφανούς τμήματος της 
φορεσιάς, του κεφαλόδεσμου, και του λιγότερο εμφανούς, της υπόδησης β) στη παραγωγή των ρού-
χων (οικιακή και επαγγελματική), με αφορμή ξεχωριστά και αντιπροσωπευτικά δείγματα ρούχων γ) 
σε δείγματα «ανακύκλωσης» / δεύτερης χρήσης ρούχων και υφασμάτων. Επίσης στην παράπλευρη 
αίθουσα, παρουσιάζονται εξαρτήματα του ανδρικού ντυσίματος από την παραδοσιακή φορεσιά έως 
τη δεκαετία του 1960 και εξαρτήματα της στην παιδική ένδυση. 

Σε ιδιαίτερο δωμάτιο με συνεχές σύστημα προθηκών παρουσιάζονται κοσμήματα και όπλα (αντρικά 
και γυναικεία κοσμήματα από τη Συλλογή Κοσμικής Αργυροχοϊας).

Στο τελευταίο τμήμα της εκθεσιακής ενότητας του ορόφου απο την μία στενή πλευρά σε μια προθή-
κη με σκηνογραφικό χαρακτήρα, παρουσιάζεται η στολή της Σκοπελίτισσας. Τα φυσικά εκθέματα τα 
συμπληρώνουν οπτικοακουστική εφαρμογή (video) όπου ο επισκέπτης καλείται να παρακολουθήσει 
όλη τη διαδικασία ντυσίματος της σκοπελίτικης φορεσιάς, μια διαδικασία ιδιαίτερα επίπονη και χρο-
νοβόρα. Στον ίδιο εκθεσιακό χώρο υπάρχει η δυνατότητα ο επισκέπτης μέσω ενος απλοποιημένου 
βεστιαρίου να ντύνεται με αντίγραφα παραδοσιακών φορεσιών.  Στην άλλη στενή πλευρά σε μια 
προθήκη παρουσιάζεται η καταγωγή, η εξέλιξη, η τυπολογία και η σημασία του αρχαιότερου, σταθε-
ρότερου και πιο προσωπικού τμήματος της γυναικείας φορεσιάς, του πουκάμισου.

Συμπληρωματικά σε προθήκες του ισογείου και του ορόφου υπάρχουν τέσσερα ακουστικά εκθέματα 
σε συρτάρια και ντουλάπια. Ο ήχος σχετίζεται με τα εκθέματα των προθηκών. Μέσα σε κάθε ερμάριο 
τοποθετείται ηχείο το ηχητικό περιεχόμενο του οποίου αποθηκεύεται σε κάρτα μνήμης που προσαρ-
μόζεται πάνω σε κάθε ηχείο ή σε εξωτερικό audio media player.
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Κτήριο Α: Τι πιστεύουν;/Τι πιστεύετε;

Η  εκθεσιακή ενότητα διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα που καταλαμβάνουν το κάθε ένα πέντε μικρούς 
εκθεσιακούς χώρους. Η έκθεση δομείται με ένα συνεχές σύστημα προθηκών όπου παρουσιάζονται 
κατά κύριο λόγο εκθέματα από τη συλλογή εκκλησιαστικής αργυροχοϊας, κεντητικής, χρυσοκεντη-
τικής, μεταλλοτεχνίας, ενδυμασιών, ξυλογλυπτικής και κεραμικής. Η ενότητα αποσκοπεί στο να πα-
ρουσιάσει την ιστορία, την οργάνωση και τη δράση της ελληνικής ορθόδοξης Εκκλησίας, το τελε-
τουργικό που αφορά στην τέλεση των “επίσημων πράξεων” της εκκλησίας, τις “συγγένειες” του 
“θρησκευτικού” με τη μαγεία και εν γένει του “χριστιανικού” με το “προχριστιανικό”, τη “συνάντηση” 
των εκκλησιαστικών εκδηλώσεων με τις λαϊκές παραδόσεις-τα λαϊκά έθιμα. Για την ενίσχυση του 
μουσειολογικού σεναρίου , τοποθετούνται τρία ακουστικά εκθέματα στο ισόγειο και τρία στον όροφο 
του κτηρίου. Ο ήχος τους σχετίζεται με τα εκθέματα των προθηκών. Η αναπαραγωγή του ήχου του 
κάθε εκθέματος αποδίδεται μέσω μεγαφώνου που τοποθετείται στο κάτω τμήμα προθήκης. Τα ακού-
σματα αποσκοπούν να καταδείξουν τη σχέση της επίσημης λατρείας με την εκκοσμίκευσή της, τις 
λαϊκές δοξασίες, τα λαϊκά δρώμενα και τα έθιμα που διέπουν τον καθημερινό βίο.

Όλους τους χώρους περιτρέχει μια χάλκινης απόχρωσης μεταλλική ταινία σε καμπύλα σχήματα δη-
μιουργώντας ένα μοτίβο που περιέχει τμήματα σταυρού. 

Η εκθεσιακή ενότητα ξεκινά από το ισόγειο σε ένα χώρο όπου υπάρχει μια επιτοίχια προθήκη με την 
«Συνύπαρξη των Θρησκευμάτων». Εκεί επίσης αναπτύσσεται και ένα ψηφιακό έκθεμα που περιλαμ-
βάνει έναν ψηφιακό διαδραστικό χάρτη με απεικόνιση της βυζαντινής και της οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας καθώς και του νεοσύστατου ελληνικού κράτους με την σταδιακή επέκταση των συνόρων του. 
Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τη χρονική περίοδο που επιθυμεί και να απεικονίζει σε 
πραγματικό χρόνο τα σύνορα των περιοχών και των κρατών με στοιχεία για την εξάπλωση της ορ-
θόδοξης εκκλησίας. Το έκθεμα συνολικά αποσκοπεί να δώσει πραγματολογικές πληροφορίες για το 
θρήσκευμα των Ελλήνων.

Στον δίπλα χώρο κατασκευάζεται  επιτοίχια προθήκη με αφιερώματα ενώ στην συνέχεια το μουσειο-
λογικό σενάριο αφηγείται τη σύνδεση Θείου και Κοσμικού μέσω των εορτών του Χειμώνα. Στον επό-
μενο χώρο Α.0.4. χωροθετούνται εκθέματα που σχετίζονται με τις εορτές της Άνοιξης (Ευαγγελισμός, 
Πάσχα, εορτή Αγ. Γεωργίου κλπ) ενώ παράλληλα εκθέτονται και αποκριάτικες φορεσιές (Γενίτσαρος 
και Μπούλα).Στον τελευταίο χώρο του ισογείου εκθέτονται αντικείμενα που σχετίζονται με  τις θρη-
σκευτικές εορτές του Καλοκαιρίου.

Στον όροφο εκτίθενται αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από την Εκκλησία για την τέλεση των 
μυστήριων αλλά και στη λαϊκή εθιμοτυπία. Το μουσειολογικό σενάριο αποσκοπεί  να καταδείξει τη 
σχέση της επίσημης τελετουργίας των μυστηρίων με την εκκοσμίκευσή της, τα έθιμα, τις κοσμικές 
τελετές και τις εορταστικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με αυτά. Η αλληλουχία των εκθεσιακών θε-
ματικών ενοτήτων ξεκινά απο την έκθεση εκκλησιαστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τάματα 
και συνεχίζει με την αλληλουχία εξαρτημάτων απο κοσμικά γεγονότα: τον γάμο, την γέννηση, την 
βάπτιση και το θάνατο. Στην ενότητα του θανάτου σε ιδιαίτερη προθήκη τοποθετείται το αρχαιολο-
γικό κοπτικό ύφασμα - σάβανο.
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Η Μουσειογραφική Μελέτη Εφαρμογής αφορά στο σύνολο της παραγωγής του νέου Μουσείου που 
μπορεί να αναλυθεί στα παρακάτω κεφάλαια:

- ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Συμπεριλαμβάνονται οι τύποι των προθηκών, οι ειδικές κατασκευές 
και οι κατασκευές για τις ψηφιακές εφαρμογές.
- ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ & ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ. Συμπεριλαμβάνουν εκτος απο τις μικροστηρίξεις, 
στοιχεία της κατασκευής των προθηκών (βάθρα, ράφια κλπ)
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ. Συμπεριλαμβάνεται ο φωτισμός εντός και εκτός των προ-
θηκών.
- ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Αφορά τόσο σε ψηφιακές υποδομές του μουσείου 
(πχ ιστοσελίδα), όσο και στην παράγωγή ψηφιακών παραγωγών. Συμπεριλαμβάνεται το υποστηρι-
κτικό λογισμικό και το hardware.
- ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ. Συμπεριλαμβάνει όλα τα επίπεδα πληροφόρησης του εποπτι-
κού υλικού, απο το γενικό προς το ειδικό, καθώς και την μελέτη σήμανσης εσωτερικά και εξωτερικά 
των χώρων.

Στο παρόν τεύχος περιγράφονται οι γενικές αρχές/παραδοχές. Αναλυτικές περιγραφές υπάρχουν στα 
επιμέρους άρθρα των παραπάνω τμημάτων.

Α.3.1 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το νέο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Αδριανού - Άρε-
ως - Κλάδου - Βρυσακίου στην Πλάκα και συμπεριλαμβάνει και το Τζαμί Τσισδαράκη, θα  φιλοξένει 
μια εξαιρετική συλλογή. Η συλλογή του Μ.Ε.Λ.Τ παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες, συνδυάζοντας 
πολλές διαφορετικές θεματολογίες στα εκθέματα της. Αυτή η πολυδιάστατη με διαφορετικές υφές 
υλικά και μεγέθη  αντικειμένων έκθεση του μουσείου καθώς και ο χώρος που την φιλοξενεί, θα ανα-
δειχτούν με την βοήθεια του κατάλληλου φωτισμού.

Ο εκθεσιακός εξοπλισμός αποτελείται από πέντε τύπους προθήκης:

- Επίτοιχη προθήκη.
- Ελεύθερη περίοπτη προθήκη. 
- Ελεύθερη επιτραπέζια προθήκη. 
- Αναρτώμενη επίτοιχη προθήκη. 
- Χωνευτή προθήκη διπλής όψεως.
- Λυόμενη ελεύθερη περίοπτη προθήκη. 

Επίσης περιλαμβάνονται ο φωτισμός, ο εξοπλισμός των ψηφιακών εκθεμάτων, οι κατασκευές για την 
τοποθέτηση του εποπτικού υλικού και ο εξοπλισμός στήριξης των μουσειακών αντικειμένων όπως 
περιγράφονται στα σχετικά τεύχη με τους πίνακες των άρθρων Οι κατασκευές οφείλουν να αντα-
ποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις κατασκευαστικής αρτιότητας, αντοχής και αισθητικής ποιότητας 
σύμφωνα με τις παρακάτω γενικές προδιαγραφές.

Α.3.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Οι προθήκες συντίθενται από τα επί μέρους κατασκευαστικά τους στοιχεία: κέλυφος, φωτισμό, με 
όλα τα συνοδευτικά συστήματα φωτισμού, ενεργητικό ή παθητικό μέσο για τον έλεγχο των συνθη-
κών περιβάλλοντος εντός των προθηκών, με όλα τα συνοδευτικά συστήματά του, όπου υφίσταται, 
καθώς και από τον πλήρη εξοπλισμό με όλες τις επιπρόσθετες κατασκευές που απαιτούνται για την 
λειτουργία τους και την παρουσίαση των εκθεμάτων.

Οι προθήκες κατασκευάζονται από ανθεκτικά χημικά ουδέτερα, αντιόξινα υλικά, συμβατά με τις ειδι-
κές συνθήκες που προδιαγράφονται για κάθε συλλογή. 
Παράλληλα πρέπει να είναι απολύτως ασφαλείς για τα εκθέματα και, γενικά, οφείλουν να παρου-
σιάζουν κατασκευαστική αρτιότητα,  αεροστεγανότητα  και αντοχή στο χρόνο και τα υλικά να μην 
εκπέμπουν VOCs. 
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Γενικά, ως προθήκες νοούνται οι  κατασκευές τύπου ερμαρίου, με φέροντα στοιχεία μεταλλικό σκε-
λετό από αλουμίνιο ή επιμεταλλωμένο χάλυβα και κατά περίπτωση κρυστάλλινα μέρη, και κύριες 
όψεις από διαφανείς κρυστάλλινες επιφάνειες. Στις προθήκες κατά περίπτωση ενσωματώνεται και ο 
φωτισμός. Διαμορφώνονται καθ’ ύψος σε τρία τμήματα με αυτοτελή λειτουργία, αλλά δομική συνέ-
χεια. 

Ειδικότερα: 
α) Το ανώτερο τμήμα, όπου - κατά περίπτωση - είναι ο χώρος στον οποίο  τοποθετείται ο τεχνητός 
φωτισμός.
β) Το μέσο τμήμα ή χώρος φιλοξενίας εκθεμάτων. 
γ) Στο κατώτερο τμήμα – κύτος μηχανισμών. 

Το ανώτερο τμήμα εκτός των περιπτώσεων που η προθήκη έχει κρυστάλλινη οροφή,  αποτελεί-
ται από έναν επισκέψιμο χώρο, στεγανά διαχωρισμένο από τον εκθεσιακό με ένα διαχωριστικό από 
αδρανές υλικό, όπως μέταλλο ή ειδικό πλαστικό κυψελωτό πάνελ τύπου forex ή άλλο ισοδύναμο,  
και είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για να δεχθεί τις αναγκαίες για το φωτισμό εγκαταστάσεις (φω-
τιστικά σώματα, συστήματα ρύθμισης κλπ.) και τους αντίστοιχους φορείς τους, όπως προβλέπονται 
από τη μελέτη φωτισμού. Φέρει επίσης και μία από τις δύο απαιτούμενες κλειδαριές ασφαλείας, του 
“εκθεσιακού χώρου” της προθήκης. 

Ο χώρος αυτός είναι επισκέψιμος στις μεν επίτοιχες προθήκες από τη πρόσοψη, μέσω ανακλινόμενης 
θυρίδας, η οποία ανοίγοντας σταθεροποιείται σε γωνία 90ο τουλάχιστον (εκτός της περίπτωσης που 
αποτελεί τμήμα της όλης - συρόμενης - θύρας της προθήκης), στις δε περίοπτες προθήκες από αφαι-
ρούμενη κάλυμμα οροφής. Ο χώρος τεχνητού φωτισμού φέρει θυρίδες εκτόνωσης της παραγόμενης 
θερμότητας. 

Ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων κατασκευάζεται με βάση μεταλλική απολύτως οριζόντια 
(κατάλληλα ρυθμιζόμενη), πάνω στην οποία τοποθετούνται ανάλογα με το σχεδιασμό, οι προβλεπό-
μενες κατά προθήκη επιμέρους βάσεις των εκθεμάτων. Οι περιμετρικές επιφάνειες είναι από αντιανα-
κλαστικό extra clear (υπέρλευκο) laminated (πολυστρωματικό) γυαλί, πάχους τουλάχιστον 10 mm 
(6+4+0,76 μεμβράνη PVB)  με εσωτερικό φίλτρο UV (εκτός της περίπτωσης των επίτοιχων προθη-
κών που έχουν μεταλλική πλάτη και οροφή). Ο εκθεσιακός χώρος ασφαλίζει και είναι επισκέψιμος 
με ενιαίο τρόπο για όλες τις ομοειδείς προθήκες που ανήκουν στον ίδιο τύπο έστω και αν υπάρχει 
“κατάτμηση” της θύρας επισκέψεως στα τμήματα που φαίνονται στη μελέτη, διατηρώντας όμως πά-
ντα ενιαίο τρόπο ανοίγματος. Tα ανοιγόμενα τμήματα στα οποία διαιρείται η εκθεσιακή επιφάνεια της 
προθήκηςδεν θα είναι περισσότερα από αυτά που ορίζονται στα γενικά σχέδια - όψειςτης μουσειο-
γραφικής μελέτης εφαρμογής.

Οι θύρες, ανοιγόμενες, εξασφαλίζουν άμεση επισκεψιμότητα στο 100% της προθήκης (πλην των πε-
ριπτώσεων ανακλινόμενων και κυλιόμενων θυρών, όπου το ελάχιστο επιτρεπόμενο άνοιγμα ορίζεται 
διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το τρόπο ανοίγματος, οι θύρες σφραγίζουν στε-
γανά τον εκθεσιακό χώρο. Όπου συναντώνται δύο ανοιγόμενα ή συρόμενα στοιχεία, η στεγανότητα 
εξασφαλίζεται με διαφανές ελαστικό, ουδέτερο χημικά παρέμβυσμα, σε όλο το μήκος της επαφής. 
Ελαστικό παρέμβυσμα τοποθετείται και περιμετρικά του ανοίγματος κάθε προθήκης στην επαφή της 
με τα κρύσταλλα. 

Στο κατώτερο τμήμα προβλέπεται κατά περίπτωση, ανεξάρτητος επισκέψιμος χώρος, που είναι 
στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό, κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί τη μία από 
τις δύο απαιτούμενες κλειδαριές ασφαλείας του εκθεσιακού χώρου, και τους όποιους μηχανισμούς 
ανοίγματος της θύρας της προθήκης οι οποίοι κατά περίπτωση προσαρμόζονται στην μεταλλική βάση 
της προθήκης. Το τμήμα αυτό στις προθήκες με ανοιγόμενη θύρα και στις περίοπτες με ανακλινόμενη 
και κυλιόμενη θύρα καλύπτεται από τη θύρα της προθήκης, η οποία σε όλο το αντίστοιχο ύψος είναι 
χρωματισμένη από τη πίσω πλευρά (back paint).

Οι βάσεις των προθηκών διαθέτουν ρυθμιζόμενα πέλματα για το αλφάδιασμα των προθηκών. Στην 
περίπτωση που προβλέπεται η εγκατάσταση ενεργητικού συστήματος κλιματισμού στη βάση της 
προθήκης, οι βάσεις τότε είναι υπερυψωμένες και διαθέτουν ανεξάρτητα επισκέψιμο χώρο (χωρίς 
να απαιτείται το άνοιγμα της προθήκης) για την εγκατάσταση του συστήματος και του συνοδευτικού 
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εξοπλισμού.

Στην κατασκευή των  προθηκών λαμβάνονται υπόψη τα εξής :

- Τα διαφανή μέρη των προθηκών είναι κατασκευασμένα από κρύσταλλο.

Όλα τα κρύσταλλα των κατασκευών προβλέπονται να είναι πολυστρωματικά τρίπλεξ όπως προδι-
αγράφονται στη σχετική προδιαγραφή των κρυστάλλων ώστε σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτου 
συμβάντος ακόμα και θραύσης, να μην αποσπώνται κομμάτια και να συγκρατούνται από την ενδιά-
μεση μεμβράνη PVB.  

- Ο σκελετός των προθηκών θα είναι μεταλλικός ή ειδικότερα από αλουμίνιο.

- Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τον εσωτερικό χώρο των προθηκών (στεγανωτικά υλικά, βα-
φές, υφάσματα κλπ) οφείλουν να τηρούν τις προδιαγραφές συντήρησης των εκθεμάτων και να μην 
εκπέμπουν VOCs.

- Ο τρόπος ανοίγματος των προθηκών δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν που περιγράφεται στα 
σχετικά άρθρα και τα κατασκευαστικά σχέδια.  

- Κάθε μηχανική διάταξη έχει ικανή φέρουσα δυνατότητα αντοχής των φορτίων και των ωθήσεων 
της θύρας στην οποία προσαρμόζεται.

- Θα ληφθεί μέριμνα ώστε κατά το άνοιγμα οποιουδήποτε τύπου θύρας προθήκης, το σώμα της 
προθήκης να παραμένει ακίνητο, είτε με χημικές πακτώσεις στο έδαφος ή στον τοίχο ή με αντίβαρα.

- Οι προθήκες πρέπει να κλείνουν ερμητικά, υπό πίεση και με ασφάλεια.

- Η τοποθέτηση του συστήματος φωτισμού και ο έλεγχος γενικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης γί-
νεται χωρίς να απαιτείται επέμβαση στο χώρο των εκθεμάτων (κεντρικό τμήμα - εκθεσιακός χώρος 
προθήκης).

- Για τα εκθέματα  προβλέπονται προθήκες με ενεργητικό σύστημα ρύθμισης της σχετικής υγρασίας, 
ή με παθητικό.

- Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προθηκών είναι άριστης ποιότητας και 
φέρουν πιστοποιητικά.  Πιστοποιητικά φέρουν και το γυαλί, οι βαφές, το MDF-ZF, οι σιλικόνες κλπ.. 

- Η στήριξη της προθήκης θα γίνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η στατική της επάρ-
κεια έναντι ανατροπής και εν γένει σε κάθε δυναμική φόρτιση, πρωτίστως, με αντίβαρα 
τοποθετημένα στη βάση της και μόνο στην περίπτωση που έπειτα από τη μη ικανοποίηση 
του ελέγχου στατικής ισορροπίας της κατασκευής (έλεγχος σε ολίσθηση - ανατροπή κλπ.) 
προκύψει ανάγκη σύνδεσης, τότε με πάκτωση στο δάπεδο του κτιρίου.

- Τα στηρίγματα στο δάπεδο, όπου απαιτηθούν, καθώς και τα εξαρτήματα σύνδεσης των τμημάτων 
της κατασκευής (βίδες, ροδέλες, παξιμάδια, αποστάτες κ.ά.) θα είναι αποκλειστικά ανοξείδωτα. Όπου 
κρίνεται απαραίτητο και η πάκτωση στο δάπεδο του εκθεσιακού χώρου (κέλυφος) είναι αναπόφευ-
κτη, αυτή θα γίνει με στηρίγματα από ανοξείδωτο υλικό, με χημικά αγκύρια με δυνατότητα στερέ-
ωσης χωρίς μηχανική εκτόνωση, άοσμα, και μη τοξικά. Σε κάθε περίπτωση για το αλφάδιασμα της 
κατασκευής – προθήκης θα χρησιμοποιηθούν ρυθμιζόμενα πέλματα - ρεγουλατόροι βαρέως τύπου 
ικανοί να φέρουν το βάρος της κατασκευής/ προθήκης και πλέον του ίδιου βάρους αυτής σε ποσοστό 
≥ 20%.

- Ο μηχανισμός ανοίγματος κάθε προθήκης θα πρέπει να εντάσσεται απόλυτα, «στο σώμα» της προ-
θήκης και όταν αυτή είναι κλειστή να μην είναι ορατός ούτε εν μέρει (όχι ορατοί μεντεσέδες), να έχει 
φέρουσα δυνατότητα 5 τουλάχιστον κιλά επιπλέον του βάρους του τμήματος της κατασκευής που 
καλείται να ανοίξει και να εξασφαλίζει το κλείσιμο της προθήκης υπό πίεση. 
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- Τα εντός του συνόλου των προθηκών βάθρα θα λάβουν την ίδια επεξεργασία που θα λάβει και ο 
θύλακας φιλοξενίας αρχαίων της προθήκης.

- Σε όλες τις προθήκες θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αυτοτελούς ανοίγματος τους με 
ασφάλεια, χωρίς δηλαδή τη διαμεσολάβηση εξωτερικού βοηθήματος, τύπου εξωτερικού φορέα ή 
νάρθηκα.

- Οι καλωδιώσεις, οι μετασχηματιστές, οι ροοστάτες και εν γένει το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει 
να τοποθετηθεί εκτός των εκθεσιακών χώρων της προθήκης, αφανώς.
 
- Σε όσες από τις προθήκες τύπου ερμαρίου, ο εσωτερικός τους χώρος διαμορφώνεται με περισσό-
τερα του ενός ράφια, η τελική στάθμη των ραφιών αυτών θα οριστεί στο στάδιο της κατασκευής.

- Ο κατασκευαστής σε συνεργασία με το μελετητή του φωτισμού θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυ-
νατή προσπάθεια ώστε οι φωτεινές πηγές να παραμείνουν αφανείς από το θεατή της προθήκης. 

- Στις περιπτώσεις που απαιτείται επικουρική πάκτωση σε δάπεδα και τοίχους αυτή θα πραγματοποι-
είται με χημικά αγκύρια υβριδικής ρητίνης, άοσμα και μη τοξικά, με δυνατότητα στερέωσης χωρίς 
μηχανική εκτόνωση.

- Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η επικαιροποίηση των  σχεδίων και των επιμέρους διαστά-
σεων του εκθεσιακού εξοπλισμού προ της παραγωγής οποιασδήποτε από τις προαναφερό-
μενες κατασκευές ή υποδομής και εν γένει εκθεσιακού εξοπλισμού και την πλήρη ένταξη 
των κατασκευών και προθηκών στους χώρους που θα διαμορφωθούν μετά τις εργασίες 
αποκατάστασης των κτηρίων.

Αφάλεια προθήκης: 

Οι προθήκες πρέπει να είναι εξοπλισμένες με μηχανικό σύστημα ασφάλειας και stop σταθεροποίησης 
για το άνοιγμα και κλείσιμο του κινητού τους τμήματος που εξασφαλίζει τη στεγανότητα του κεντρι-
κού τμήματος της προθήκης.

Η ασφάλιση / απασφάλιση εξασφαλίζεται από κρυφή/ες κλειδαριές ασφαλείας κυλινδρικού τύπου 
11 δίσκων ή άλλου ανώτερου βαθμού ασφαλείας, με δυνατότητα ομαδοποίησης των κλειδαριών 
ανά όροφο ή/και αίθουσα ή/και εκθεσιακή ενότητα. Ειδικά στην περίπτωση τοποθέτησης μηχανικής 
κλειδαριάς, επιβάλλεται η τοποθέτηση και μαγνητικών επαφών (πομπών) συμβατών με το ασύρματο 
σύστημα ασφάλειας του μουσείου, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι διασυνδεδεμένο με το Κέ-
ντρο Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ) του ΥΠ.ΠΟ.Α, ώστε να υπάρχει 
επιβεβαίωση ή ενημέρωση ότι η προθήκη έχει ασφαλίσει, πληροφορία η οποία εκτός του να σημαίνε-
ται ηχητικά (alarm) μπορεί επίσης και να οπτικοποιείται σε monitor στο κέντρο ελέγχου του μουσείου 
(control room) ή σε άλλο τερματικό στην έδρα της Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση χρήσης μη μηχανικής κλειδαριάς, εκτός του ότι πρέπει να υπάρχει επιβεβαίωση ή 
ενημέρωση ότι η προθήκη έχει ασφαλίσει, πληροφορία η οποία θα σημαίνεται ηχητικά (alarm), 
απαραίτητη είναι η συμβατότητα του συστήματος ασφάλισης της προθήκης και η επικοινωνία με το 
ασύρματο σύστημα ασφαλείας του μουσείου το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με το ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.
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Α.3.1.1 α  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ

Οι μεταλλικές κατασκευές είναι από στοιχεία χάλυβα ποιότητας S235 τουλάχιστον, άριστης ποιότητας 
και αντοχής.

Χρησιμοποιούνται λαμαρίνες και λοιπές διατομές καθαρές χωρίς παραμορφώσεις, ατέλειες ή άλλα 
ελαττώματα από το εκάστοτε κατάλληλο κράμα, μορφές και διαστάσεις όπως προσδιορίζονται στην 
προτεινόμενη μελέτη. Βιομηχανοποιημένα προϊόντα, όπως βίδες, μπουλόνια, βύσματα στήριξης, ει-
δικές διατομές, παρεμβύσματα κλπ φέρουν χαρακτηριστικά σύμφωνα με την  μελέτη.

Οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων της φέρουσας κατασκευής καθώς και οι συνδέσεις των επί 
μέρους στοιχείων μεταξύ τους θα οριστούν στα κατασκευστικά σχέδια του κατασκευαστή (shop 
drawings). Στη συναρμολόγηση όπου υπάρχει συγκόλληση πρέπει να είναι άριστη για να αποφεύγο-
νται οι κάμψεις του σκελετού.

Οι βάσεις των φερουσών μεταλλικών κατασκευών των προθηκών φέρουν οπωσδήποτε πόδια-ρεγου-
λατόρους βαρέως τύπου. 

Επίσης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

- Η επιλογή των υλικών είναι τέτοια ώστε μεταξύ τους να μην αναπτύσσονται βλαπτικές αλληλεπι-
δράσεις όπως πχ. ηλεκτρολυτικά η γαλβανικά φαινόμενα κλπ.

- Σχετικά με τις διατομές δομικού χάλυβα, λαμαρίνες, λάμες κλπ βλέπε ειδικές προδιαγραφές και τα 
σχέδια. 

- Χρησιμοποιείται ανοξείδωτος χάλυβας (χρωμονικελιούχος) για χρήση στο εξωτερικό ή το εσωτερικό 
του κτιρίου με τελείωμα Ματ ή Σατινέ.

- Χρησιμοποιείται αλουμίνιο κατάλληλο για δομικές εφαρμογές, σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα 
του Ε.Λ.Ο.Τ.

- Χρησιμοποιούνται εκτονούμενα βύσματα αναγνωρισμένου κατασκευαστή από ολοκληρωμένο σύ-
στημα που θα περιλαμβάνει βύσμα ανθεκτικό στην σκουριά και την διάβρωση και αφαιρούμενη βίδα 
ή βιδωτό παξιμάδι αντίστοιχο της κατασκευής στήριξης.

Α.3.1.1 β  ΟΔΗΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Η  επιλογή των τεχνικών ανοίγματος και μηχανισμών γίνεται με γνώμονα την εύκολη πρόσβαση στο 
εσωτερικό της προθήκης και την επίτευξη της μέγιστης λειτουργικότητας των προθηκών χωρίς να 
προσβληθεί η αισθητική τους. Σε καμία περίπτωση τα κρύσταλλα δεν θα αφαιρούνται με βεντούζες.

Τα κρύσταλλα των κατασκευών μπορούν να ανοίγουν με τους εξής  τρόπους: 

- Με ανακλινόμενο και κυλιόμενο (συρόμενο) μηχανισμό δύο κινήσεων. 

- Με ανοιγόμενο μηχανισμό μετακινούμενου άξονα περιστροφής.  

- Με ανοιγόμενο μηχανισμό μικρού πύρου περιστροφής. 

- Με ανακλινόμενο υδραυλικό σύστημα με βραχίονες.

- Με  μηχανισμό ανύψωσης (έμβολα κλπ).
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Ο μηχανισμός ανοίγματος και το ανοιγόμενο τμήμα που αυτός φέρει θα είναι ικανός να λειτουργεί
χωρίς παραμορφώσεις κατά την επαναλαμβανόμενη χρήση του, στοιχείο το οποίο πρέπει να προκύ-
πτει από σχετική πιστοποίηση ή εγγύηση του κατασκευαστή η οποία ποσοτικά προκύπτει-προσδιορί-
ζεται από την αναγωγή φέρουσα ικανότητα μηχανισμού/αριθμό ανοιγμάτων.

Α.3.1.1 γ   ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΜΕΡΗ

Τα γυάλινα μέρη των κατασκευών είναι από αντανακλαστικό extra clear (υπέρλευκο) laminated (πο-
λυστρωματικό) γυαλί, πάχους τουλάχιστον 10 mm (6+4+0,76 μεμβράνη PVB)  με εσωτερικό φίλτρο 
UV, 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 καθορί-
ζουν περαιτέρω τα τεχνικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των κρυστάλλων ορίζονται: 

α) ο δείκτης διαπερατότητα φωτός (LT≥96%),
β) ο δείκτης ανακλαστικότητας (LRe≤1,7%), και
γ) ο αποκλεισμός της UV ακτινοβολίας σε ποσοστό (UV stop≥99%) .

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην προσαρμογή του γυαλιού στο μεταλλικό συρόμενο μηχανισμό καθώς 
και στην συναρμογή διαφορετικών τεμαχίων γυαλιού, ιδιαίτερα στις κατασκευές, όπου οι κρυστάλλι-
νες όψεις πρέπει να δίνουν την εντύπωση συνεχούς κρυστάλλινης επιφάνειας. 

Οι ενώσεις είναι πλήρως στεγανωμένες με ειδικά μονωτικά υλικά ή εξαρτήματα και όχι κολλήσεις με 
λάμπα UV. 

Α.3.1.1 δ   ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΡΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ

Στον εκθεσιακό χώρο των προθηκών αποκλείονται οι μοριοσανίδες τύπου ΜDF και ξύλα που εκπέ-
μπουν 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 έργα.

Δεν χρησιμοποιούνται λαδομπογιές και χρώματα  που είναι τοξικά και επιβλαβή για τα εκθέματα. Για 
τα ξύλινα τμήματα των κατασκευών εκτός προθηκών ο μόνος αποδεκτός τύπος μοριοσανίδας που 
χρησιμοποιείται σε κατασκευές είναι το MDF-ZF αρίστης ποιότητας, το χαμηλότερο σε περιεκτικότητα 
φορμαλδεϋδης με άριστη λείανση στις τομές τους. Τα επιμέρους τμήματα της κατασκευής φέρουν 
φαλτσογωνία 45 μοιρών και άριστη λείανση. Η τελική επιφάνεια των MDF-ZF φέρει μονωτικό επίχρι-
σμα, μη τοξικό, για παντελή αποκλεισμό έκλυσης φορμαλδεϋδης-υγρασίας.

Α.3.1.1ε   ΒΑΦΕΣ

Το αστάρωμα της βαφής των κατασκευών γίνεται με αστάρι μετάλλου ικανού πάχους και περιεκτικό-
τητας σε χρώμα περίπου 60% κατ’ όγκο. Οι βαφές είναι μη ανακλαστικού τύπου, που δεν αποβάλ-
λουν χημικές ουσίες.

Η σκληρότητα της τελικής βαφής 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.

Ο χρωματισμός των ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών ως προς την απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ 
ή ΣΑΤΙΝΕ  θα καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό. 

Α.3.1.1 στ   ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
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Α.3  ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ/
       ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα στεγανωτικά υλικά  είναι δύο συστατικών, εξαιρετικά ελαστικά, αδιαφανή και χημικά ουδέτερα. 
Έχουν πολύ καλές ιδιότητες συγκόλλησης και δεν πρέπει να παρουσιάζουν τριχοειδείς γραμμώσεις 
σε καμιά περίπτωση. Επίσης κατασκευάζονται κατά DIN 18545-E και DIN18540 και κατά DIN 52455 
για την ελαστικότητα τους ενώ κατά DIN 52452 για την ρευστότητά τους.

Σε περίπτωση που πρέπει να στεγανοποιηθούν κινητά με σταθερά μέρη (περίπτωση κινητής γυάλινης 
πόρτας) το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι το φυσικό καουτσούκ ή άλλο ισοδύναμο υλικό 
άριστης ποιότητας και εφαρμογής. 

Α.3.1.1 η   ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ

Το επίπεδο φωτισμού της κάθε προθήκης καθώς και των επιμέρους αντικειμένων της προθήκης προ-
βλέπεται να ρυθμιστεί επιτόπου σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Όλος ο φωτισμός των προ-
θηκών έχει δυνατότητα ρύθμισης της έντασης μέσω dimmers η λειτουργία των οποίων βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI ώστε να εντάσσονται και να ελέγχονται από το σύστημα αυτοματισμού του μουσεί-
ου. Τα χειριστήρια των dimmers τοποθετούνται σε προβλεπόμενο τεχνικό χώρο των προθηκών. Στο 
σύστημα φωτισμού περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά (π.χ. φωτιστικά, μετασχηματιστές, 
drivers, καλωδιώσεις, dimmers, χειριστήρια dimmers, στηρίγματα κλπ) για την πλήρη και κανονική 
λειτουργία του φωτισμού των προθηκών.

Οι επίτοιχες προθήκες του μουσείου φωτίζονται άμεσα από εσωτερικές πηγές. Ο φωτισμός αυτός 
είναι απαραίτητος καθώς αποτελεί το κύριο μέσο ερμηνείας όλων των αντικειμένων αλλά και ση-
μαντικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ του επισκέπτη και του εκθέματος. Οι προθήκες έχουν σχεδιαστεί 
ώστε να ενσωματώνουν τα φωτιστικά σώματα με τέτοιο τρόπο που να αποφεύγεται η άμεση οπτική 
επαφή με αυτά, και είναι τοποθετημένα ώστε να μην προκαλούν θάμβωση στους επισκέπτες και να 
μην αποσπάται η προσοχή τους. 

Οι προθήκες φωτίζονται εσωτερικά με γενικό διάχυτο φωτισμό από την οροφή downlighting με λα-
μπτήρες LED (Light Emitting Diodes) χαμηλής τάσης 12 ή 24V και υψηλού δείκτη CRI ≥ 85, ώστε να 
είναι χαμηλή η κατανάλωση ρεύματος. 

Η διάχυση του φωτός επιτυγχάνεται με περσίδες ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης που τοποθετούνται 
κάτω από τα φωτιστικά, καθιστώντας αυτά “αόρατα”.

Επί πλέον του γενικού φωτισμού, η ανάδειξη των εκθεμάτων γίνεται με τη χρήση μικρών κατευ-
θυνόμενων προβολέων τύπου σποτ με LED υψηλού δείκτη CRI ≥ 85 οι οποίοι τοποθετούνται επί 
ροηφόρου ράγας που προσαρμόζεται στο προφίλ του σκελετού της προθήκης στο μπροστινό τμήμα 
της οροφής, ακριβώς πίσω από την κρυστάλλινη επιφάνεια της όψης της προθήκης. Σε ορισμένες 
προθήκες όπου τα εκθέματα απαιτούν φωτισμό και από κάτω, τοποθετούνται φωτιστικά σποτ σε ράγα 
που προσαρμόζεται στο προφίλ του δαπέδου της προθήκης.

Στις κεντρικές περίοπτες προθήκες ο φωτισμός γίνεται από προβολείς τύπου σποτ με LED οι οποίοι 
τοποθετούνται επί ροηφόρου ράγας  που αναρτάται περιμετρικά με αποστάτες από την κρυστάλλινη 
οροφή της προθήκης. Στις περιπτώσεις προθηκών που  έχουν ανακλινόμενη ή ανυψούμενη οροφή, 
η ράγα με τα σποτ στηρίζεται με αποστάτες στο δάπεδο του εκθεσιακού χώρου της προθήκης.

Οι αναρτημένες προθήκες τύπου κάδρου φωτίζονται από φωτιστικά σώματα LED εκτός των προθη-
κών, που περιλαμβάνονται στον ειδικό εξωτερικό φωτισμό του εκθεσιακού χώρου.
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Α.3.1.2  ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Τα αντικείμενα που θα εκτεθούν στους εκθεσιακούς χώρους του νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής 
Τέχνης είναι:

- Υφασμάτινα
- Μεταλλικά
- Κεραμικά
- Ξύλινα
- Χάρτινα 
- Τοιχογραφίες.

Ειδικότερα πρέπει να τονιστεί ότι :

Στα αντικείμενα από κεραμικό οι αλλαγές στο περιβάλλον όπου εκτίθενται μπορεί να προκαλέ-
σουν πολλά προβλήματα στα ήδη συντηρημένα κεραμικά διαβρώνοντας τις ρητίνες που έχουν χρη-
σιμοποιηθεί για την συντήρηση τους. Για αυτόν τον λόγο αποφεύγεται η έκθεση τους σε χώρους με 
μεγαλύτερη του 65% σχετική υγρασία. 

Τα μεταλλικά αντικείμενα διαβρώνονται έντονα όταν το περιβάλλον περιέχει υψηλά ποσοστά σχε-
τικής υγρασίας και ταχύτερα σε συνδυασμό αυτού  με υψηλή θερμοκρασία με αποτέλεσμα, ίσως, την 
τελική καταστροφή τους αν δε ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Οι ιδανικές τιμές θερμοκρασίας για την έκθεση των μεταλλικών αντικειμένων είναι 19-21οC.  Οι τιμές 
αυτές πρέπει να παραμένουν σταθερές και ελεγχόμενες κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και 
του έτους (οι διακυμάνσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν το ±5%). 

Οι ιδανικές τιμές σχετικής υγρασίας για την έκθεση των μεταλλικών αντικειμένων είναι 35-40%.  

Όσον αφορά στα αντικείμενα από ξύλο και τα ζωγραφικά έργα οι παράγοντες υγρασία και θερ-
μοκρασία είναι αντιστρόφως ανάλογοι: στην περίπτωση των φορητών εικόνων και ζωγραφικών έρ-
γων σε ξύλο κατά τη διαδικασία κίνησης του ξύλου ακολουθούν και τα ζωγραφικά στρώματα ή επι-
χρίσματα προετοιμασίας που ενδέχεται να φέρει. Επιβάλλεται να παρέχεται η ιδανική υγρασία για την 
ασφαλή διατήρηση του ξύλου ώστε να μην αναπτυχθούν φθορές είτε σε βάθος  είτε στην επιφάνεια 
του (π.χ. κρακελαρίσματα, κυάνωση,κ.α.)

Η σχετική υγρασία κατά τα μουσειακά δεδομένα για αντικέιμενα απο ξύλο επιβάλλεται να κυμαίνεται 
από 45-55%. 

Αναφορικά με τη Θερμοκρασία για την καλή διατήρηση των ξυλόγλυπτων αντικειμένων θεωρούνται 
ικανοποιητικά τα επίπεδα μεταξύ 18-21 βαθμούς Κελσίου, ±2. 

Για τις τοιχογραφίες είναι απαραίτητη η διασφάλιση σταθερών περιβαλλοντικών συνθηκών σε όλο το 
αποτοιχισμένο δωμάτιο της Οικίας Θεόφιλου,  σχ. Υγρασίας RH % 45-55%  και Θερμοκρασίας (Τ) 21 
(± 1,5 Β. Κελσίου).

Για την έκθεση της συλλογής Θεάτρου Σκιών, η θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται 18-21 °C ±2  και 
σχετικής υγρασίας 50-60%.
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Τέλος για τα αντικείμενα από ύφασμα η υγροσκοπικότητα των φυσικών ινών (βαμβάκι, λινάρι, 
μετάξι και μαλλί), είναι παράγοντας που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό των προθη-
κών. Οι ίνες ανταλλάσουν υγρασία με το άμεσο περιβάλλον τους με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται 
χημικές αντιδράσεις. Οι προθήκες πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα στη σχετική υγρασία μέσα 
στο 24ωρο και κατά την αλλαγή των εποχών.  Θα πρέπει να τηρηθεί το ποσοστό σχετικής υγρασίας 
RH 45-55% με όσο μικρότερες και όσο σταδιακότερες μεταβολές γίνεται μέσα στο 24ωρο. 

Ως προς τα υφάσματα, η πολύ χαμηλή σχετική υγρασία (κάτω από 35%) μπορεί να τα ξηράνει και 
να δημιουργήσει προβλήματα στις επεμβάσεις συντήρησης, ενώ η πολύ υψηλή υγρασία (πάνω από 
70%) μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μικροοργανισμών, να οξειδώσει τα μεταλλικά μέρη, να 
προκαλέσει διαφυγή βαφών και να προκαλέσει διαστασιακές μεταβολές. Η σχετική υγρασία είναι 
τιμή εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία (η αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει τη σχετική υγρασία και 
η μείωσή της την αυξάνει). 

Η θερμοκρασία για τα μουσειακά υφάσματα τους καλοκαιρινούς μήνες δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τους 25° C. 

Σε κάθε περίπτωση  τα επίπεδα σχετικής υγρασίας επιβάλλεται να παραμένουν σταθερά και ελεγ-
χόμενα ανά το χρόνο.

Ο έλεγχος και η ρύθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο χώρο γίνεται με κλιματιστικές μονά-
δες. Στο εσωτερικό των προθηκών, ο έλεγχος και η ρύθμιση της σχετικής υγρασίας πραγματοποιού-
νται με συσκευές μικροκλίματος, καθώς και με τη χρήση ρυθμιστών υγρασίας τύπου art-sorb ή άλλο 
ισοδύναμο.

Η μέτρηση των τιμών των συνθηκών γίνεται με εξοπλισμό καταγραφής της σχετικής υγρασίας. 

Στις περιπτώσεις μικτών υλικών (π.χ. μέταλλο με ξύλο ή ύφασμα) ή σε περιπτώσεις έκθεσης αντικει-
μένων από διαφορετικά υλικά στην ίδια προθήκη ή στον ίδιο χώρο, τα επίπεδα συνθηκών προσεγγί-
ζουν τιμές που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των αντικειμένων  όσο αυτό είναι δυνατό.

Α.3.1.2 α  ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΣ
 
Ως προς την ποιότητα του φωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων - λαμπτήρων λήφθησαν υπόψη 
τα ακόλουθα:

Ο βαθμός κι ο ρυθμός φθοράς των διαφόρων υλικών από την επίδραση του φωτός σχετίζεται άμεσα:

α) μΜε την ευαισθησία των υλικών βάσει των οποίων έχουν κατασκευαστεί κι η οποία με τη σειρά της 
αποτελεί συνάρτηση της χημικής τους σύνθεσης.
 
β) Τη σύνθεση του φωτός στο οποίο εκτίθενται.
 
γ) Την ένταση του φωτισμού.
 
δ) Την διάρκεια έκθεσης του αντικειμένου στο φως.
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Για την προστασία των εκθεμάτων απαιτείται:

- Μείωση της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV).

- Εξάλειψη της υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR).

- Μείωση των επιπέδων φωτισμού.

- Μείωση του χρόνου έκθεσης των αντικειμένων στις φωτεινές πηγές.

Η θερμοκρασία χρώματος της πηγής ακτινοβολίας  είναι εξαιρετικά σημαντικό στην έκθεση των αντι-
κειμένων, καθώς δύναται να προκαλέσει εσφαλμένα οπτικά αποτελέσματα στην εμφάνιση των εκθε-
μάτων, να επηρεάσει δυσμενώς το οπτικό αποτέλεσμα στον περιβάλλοντα χώρο και να αλλοιώσει τις 
εντυπώσεις που υποσυνείδητα δημιουργούνται στον παρατηρητή. Ως εκ τούτου, οι φωτεινές πηγές 
πρέπει να είναι επιλεγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδουν τα χρώματα με την μεγαλύτερη δυ-
νατή ακρίβεια. 

Για το λόγο αυτό προβλέπεται η τοποθέτηση ειδικών απορροφητικών μεμβρανών στα παράθυρα των 
κτηρίων για τη μείωση της UV ακτινοβολίας κυρίως για τα αντικείμενα που βρίσκονται εκτός προθη-
κών, ελεύθερα στο εκθεσιακό περιβάλλον.

Γενικά πρέπει να περιορίζεται το φυσικό φως και η χρήση τεχνητού φωτισμού, ενώ σε περιπτώσεις 
πρόσβασης φυσικού φωτός στο χώρο, επιβάλλεται η τοποθέτηση φίλτρων και ειδικών μεμβρανών 
στα τζάμια των αντίστοιχων παραθύρων.

Καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή των κατάλληλων φίλτρων αποτελεί και η τελική εικόνα του 
αντικειμένου μέσα από το φίλτρο, η οποία δεν θα πρέπει να αλλοιώνεται (π.χ. λόγω αντανακλάσε-
ων). Για το εσωτερικό των προθηκών, οι οπτικές ίνες είναι επίσης ασφαλείς. Αντίθετα, αποφεύγεται 
η χρήση λαμπτήρων πυρακτώσεως, λόγω εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας, καθώς και αύξησης της 
θερμοκρασίας στο χώρο.

Ειδικότερα:

Για τα αντικείμενα από ύφασμα ο σωστός φωτισμός έχει διπλή σημασία: αισθητική αλλά και 
προστατευτική. Η επίδραση του φωτός στα αντικείμενα είναι αθροιστική, δηλαδή σημασία έχει το 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο ακτινοβολείται ένα αντικείμενο και όχι μόνο η ένταση του φωτός. Ο 
τεχνητός φωτισμός επιβάλλεται να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Να μην εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία η οποία είναι η πιο βλαπτική για τα οργανικά υλικά ή του-
λάχιστον να εκπέμπει την ελάχιστη δυνατή και να μην εκπέμπει θερμότητα. Τα νέα είδη λαμπτήρων 
(οπτικές ίνες και τύπου LED) έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά ως προς τις παραπάνω ιδιότητες.

Το επίπεδο του φωτός να ρυθμίζεται απο 50 lux (μόνο αν πρόκειται για ιδιαίτερα φωτοευαίσθητο 
αντικείμενο) μέχρι 150 lux. Προτείνεται ο χρόνος φωτισμού των υφασμάτινων αντικειμένων μέσα 
στο ημερήσιο ωράριο να μειωθεί (π.χ. με χρήση φωτοκυττάρων).

Η γωνία πρόσπτωσης στα υφασμάτινα αντικείμενα  πρέπει να ρυθμίζεται ώστε να αποφεύγεται ο εφα-
πτομενικός πλάγιος φωτισμός που δημιουργεί παραμορφώσεις στα σχήματα και ενοχλητικές σκιές 
αλλά αναδεικνύει και τις φθορές των υφασμάτων. Να τοποθετηθεί σε τέτοια σημεία ώστε αν χρειαστεί 
να ελέγχεται ή να αλλάζει να μην επηρεάζονται και να μην κινδυνεύουν τα μουσειακά αντικείμενα.
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Για τα μεταλλικά αντικείμενα λόγω της ανόργανης ύλης τους, η επίδραση της ακτινοβολίας είναι 
ελάχιστη. Παρόλα αυτά όμως, πρέπει να αποφεύγονται οι φωτισμοί υπερβολικής έντασης, καθώς 
επηρεάζουν τα υλικά συντήρησης που χρησιμοποιούνται, όπως επίσης ανεβάζουν τη θερμοκρασία 
στο χώρο και κατεβάζουν το επίπεδο της υγρασίας.

Τα κεραμικά αντικείμενα δεν παρουσιάζουν ευαισθησία στο φώς (ορατή και μη ορατή ακτινο-
βολία). Έτσι δεν είναι πολύ σημαντικός ο έλεγχος του φωτισμού των προθηκών και του χώρου ως 
προς την αλλοίωση που μπορεί να προκαλέσουν στην επιφάνεια των αντικειμένων. Ακολουθούνται 
ωστόσο οι γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται στα μουσεία, για να μην αναπτύσσονται μεγάλες θερ-
μοκρασίες λόγω φωτισμού. 

Για τα ξύλινα αντικείμενα οι υπεριώδεις και υπέρυθρες  ακτινοβολίες, αποτελούν σημαντικό παρά-
γοντα φθοράς. Στην περίπτωση των ξυλόγλυπτων έργων αποτρέπεται ο έντονος φωτισμός. Ο κύριος 
λόγος είναι ότι πέρα από την οξείδωση των χρωστικών αλλά και των ζωγραφικών στρωμάτων έχουμε 
πολυμερισμό του συνδετικού μέσου (binding media). Κατά τον  φωτισμό η ένταση (Ι) του φωτός εί-
ναι ελεγχόμενη. Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά τη διαδικασία συντήρησης γίνεται επικά-
λυψη των έργων με νέο βερνίκι (μάτ, γυαλιστερό ή ημισατινέ) και σε ορισμένες περιπτώσεις ο  φω-
τισμός δεν πρέπει να προκαλεί ανακλάσεις στην ξύλινη ή ζωγραφική επιφάνεια των έργων. Επίσης, 
μη ελεγχόμενη εκπεμπόμενη θερμοκρασία της φωτιστικής πηγής προκαλεί φωτοοξειδώσεις (ένωση 
οξυγόνου με τα μόρια της ύλης) και φωτόλυση  μειώνοντας τη δομική και αισθητική αξία των έργων.

Για αυτό τον λόγο ακολουθείται η βασική αρχή απόκλισης λυχνιών πυρακτώσεως που εκπέμπουν 
υπέρυθρη ακτινοβολία. Ειδικότερα για τα ζωγραφικά έργα όπως είναι οι φορητές εικόνες, η ένταση 
της υπεριώδους ακτινοβολίας πρέπει να κυμαίνεται στα 60-80μW/lumen. Η ένταση του φωτός βρί-
σκεται εντός του  εύρους 150-180 lux. 

Οι τοιχογραφίες του Θεόφιλου είναι κατασκευασμένες με την τεχνική a Secco, μια ιδιαίτερα ευαί-
σθητη τεχνική στις επιφανειακές χρωματικές αποφλοιώσεις. Η μείωση των φθοροποιών παραγόντων 
και η προστασία από τα αιωρούμενα επιβλαβή σωματίδια -ατμοσφαιρικούς τύπους, ελαχιστοποιεί τον 
βαθμό φθοράς και προστατεύει τις τοιχογραφίες από επιβάρυνση τους.  Σε κάθε περίπτωση η ένταση 
της προσπίπτουσας ακτινοβολίας δεν υπερβαίνει τα 100 lux. 

Για το θέατρο σκιών ομοίως, όπως περιγράφηκε για τα λοιπά ζωγραφικά έργα, κάθε φωτιστική πηγή 
που παράγει θερμότητα και οδηγεί στην θέρμανση των έργων τέχνης αποφεύγεται (π.χ. λάμπες πυ-
ρακτώσεως), ώστε να μην υπάρξει αφυδάτωση των οργανικών υλικών (π.χ. δέρμα ή ύφασμα). Ίνες 
κυτταρίνης, λιγνίνης και ημικυτταρινών είναι οι βασικές μονάδες του χάρτινου πολτού που στην πε-
ρίπτωση των φιγούρων του Θεάτρου σκιών του ΜΕΛΤ ποικίλει σε είδος από χαρτόνι οντουλέ,  τύπου 
χαρτόκουτας, χαρτιού με ίνες από ράκη κ.α. ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών που 
είχε ο καραγκιοζοπαίκτης. 

Σε κάθε περίπτωση, η προσπίπτουσα ένταση φωτός στο Θέατρο σκιών  δεν υπερβαίνει τα 50 lux. 
Κατά τα μουσειακά δεδομένα, οι πηγές φωτός με εκπομπή υπεριώδους ακτινοβολίας πάνω από 75 
μικροβάτ ανά lumen απαιτεί φιλτράρισμα. Ακόμη και το όριο των 50 lux που προαναφέρθηκε ως ορι-
ακή  ένταση, είναι αποδεκτή για το φωτισμό χάρτινων αντικειμένων κατά τη διάρκεια μιας ημέρας 8 
ωρών για ανώτερο χρόνο 60-90 ημέρες για τα φωτοευαίσθητα υλικά.

Γενικά οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές συνθήκες ανά υλικό είναι οι ακόλουθες:

Κεραμικά αντικείμενα:
- Θερμοκρασία:19ο C ±1ο C. 
- Σχετική υγρασία: 50% ±2%.
- Υπεριώδης ακτινοβολία: <75microwatts ανά lumen.
Φωτισμός: 100-250 lux - προσοχή στην αύξηση της θερμοκρασίας από τον ακατάλληλο φωτισμό που 
έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των συγκολλήσεων.
Φιλτράρισμα του αέρα.
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Μεταλλικά αντικείμενα:
- Θερμοκρασία:19ο C ±2ο C .
- Σχετική υγρασία: 35-40% υγρασία.
- Υπεριώδης ακτινοβολία: <75microwatts ανά lumen.
Φωτισμός: 100-250 lux. 
Φιλτράρισμα του αέρα.

Τοιχογραφίες:
- Θερμοκρασία:21ο C ±1,5ο C. 
- Σχετική υγρασία: 45-55%. 
- Υπεριώδης ακτινοβολία: <75microwatts ανά lumen.
Φωτισμός: <100-250 lux.
Φιλτράρισμα του αέρα.

Ξύλινα αντικείμενα:
- Θερμοκρασία:19ο C ±1,5ο C .
- Σχετική υγρασία 45-55% υγρασία.
- Υπεριώδης ακτινοβολία: <75microwatts ανά lumen.
Φωτισμός: 100-150 lux. 
Φιλτράρισμα του αέρα.

Χάρτινα αντικείμενα/θέατρο σκιών:
- Θερμοκρασία: 18-21ο C ±2ο C. 
- Σχετική υγρασία: 50-60%.
- Υπεριώδης ακτινοβολία: <75microwatts ανά lumen.
Φωτισμός μικρότερος των 50 lux. 
Φιλτράρισμα του αέρα.

Υφασμάτινα αντικείμενα:
- Θερμοκρασία: 18-20ο C.
- Σχετική υγρασία: 45-55%.
Υπεριώδης ακτινοβολία: <75microwatts ανά lumen.
Φιλτράρισμα του αέρα.
Φωτισμός μικρότερος των 50 lux. 

Στις περιπτώσεις έκθεσης ετερόκλητων ως προς την ύλη εκθεμάτων (ύφασμα - χαρτί - μέταλο - ξύλο 
- κεραμεικό) στην ίδια προθήκη δεχόμαστε τις ακόλουθες συνθήκες:

- Θερμοκρασία: 20 C ±1,5ο C . 
- Σχετική υγρασία: 45-50%%. 
- Υπεριώδης ακτινοβολία: <  75 microwatts ανά lumen.
- Φιλτράρισμα του αέρα: Ρυθμό ανακύκλωσης του αέρα/ημέρα (24 ώρες).
Φωτισμός μικρότερος των 50 lux. 

Οι τιμές των παραμέτρων έκθεσης θα επικαιροποιηθούν και θα ελεγχθούν στην φάση της εγκατάστασης 
της έκθεσης από τα εργαστήρια συντήρησης του Μ.Ε.Λ.Τ.

Α.3.1.2 β  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ

Για τη ρύθμιση του μικροκλίματος εντός των προθηκών, ανάλογα με τις απαιτήσεις των συνθηκών 
θερμοκρασίας και υγρασίας των εκθεμάτων, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω συστήματα:

- Ενεργητικό σύστημα ρύθμισης και ελέγχου της σχετικής υγρασίας (ύγρανση - αφύγρανση).

- Παθητικό “σύστημα” με απαίτηση ελέγχου σχετικής υγρασίας μέσω ρυθμιστή υγρασίας τύπου art-
sorb ή άλλο ισοδύναμο.
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Όποια και αν είναι η τιμή της σχετικής υγρασίας(Rh) και η τιμή της επιτρεπτής διακύμανσής της 
(Δ), αυτές θα εποπτεύονται από τους συντηρητές του Μουσείου μέσω συστήματος μέτρησης ή/και 
καταγραφής το οποίο μέσω του ασύρματου ή/και ενσύρματου εγκατεστημένου δικτύου στο μουσείο 
και μέσω λογισμικού επικοινωνίας και οπτικοποίησης της πληροφορίας θα μεταφέρει τα δεδομένα σε 
τερματικό των εργαστηρίων συντήρησης της Υπηρεσίας, ώστε ο έλεγχος των εσωκλιματικών συνθη-
κών και η εποπτεία της συμπεριφοράς του εγκατεστημένου παθητικού μέσου, αλλά και των αποδι-
δόμενων συνθηκών εντός του στεγανού διαμερίσματος της προθήκης (εκθεσιακός χώρος) να είναι 
ουσιαστικός και όχι προσχηματικός.

Στις ειδικές προδιαγραφές (άρθρα) των προθηκών εξειδικεύεται ο τρόπος ελέγχου του μικροκλίματος 
και στα σχέδια η θέση τοποθέτησής του. 

Α.3.1.3  ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

Οι γενικές αρχές  για τη στήριξη των εκθεμάτων είναι οι ακόλουθες:

- Το αντικείμενο πρέπει να έχει καλή ευστάθεια πάνω ή μέσα στο μέσο στήριξης, ανάλογα με το 
κέντρο βάρους του, και να συγκρατείται σταθερά σε αυτό. Να μην έρχεται σε αντίθεση με τη θέση - 
στάση της αρχικής χρήσης του αντικειμένου.

- Το βάρος του αντικειμένου πρέπει να συγκρατείται με μηχανικό τρόπο (σύνδεσμος, στήριγμα κ.λπ.) 
και όχι με συγκολλητικές ουσίες.

- Σε αντικείμενα με κοίλο εσωτερικό (κυρίως μεγάλα αγγεία), επιτρέπεται η τοποθέτηση βάρους στο 
εσωτερικό τους για βελτίωση της ευστάθειάς τους μικρών σάκων καθαρής αφαλατωμένης άμμου.

- Τα στηρίγματα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντέχουν το βάρος του αντικειμένου, 
χημικά αδρανή ή συμβατά με τα αντικείμενα, μαλακά στα σημεία επαφής με το αντικείμενο, χωρίς 
αιχμηρές άκρες ή σκληρή τραχεία επιφάνεια και με ανεξίτηλο ή χωρίς χρώμα. 

- Υλικά αποδεκτά για τη στήριξη και τη σταθεροποίηση των αντικειμένων είναι τα ακριλικά υλικά δια-
φόρων τύπων τα οποία είναι χημικά αδρανή, παρουσιάζουν καλές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες 
και αντοχή στη γήρανση και την υπεριώδη ακτινοβολία και μπορούν να μορφοποιηθούν κατάλληλα 
για τη στήριξη των αντικειμένων. Τα αντικείμενα που στηρίζονται πάνω σε ακριλικές βάσεις πρέπει 
να είναι σταθερά συνδεδεμένα με αυτές μέσω ακριλικών συνδέσμων ή συγκολλητικών ουσιών. Τα 
μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ). Για μεγαλύτερα  έργα (π.χ. 
ξύλινες κασέλες) απαιτούνται ειδικές κατασκευές (βάθρα). Για αγροτικά εργαλεία  που πρέπει να 
εκτεθούν κάθετα επιλέγεται η χρήση κυκλικών στελεχών από Plexiglas ή από άλλο ισοδύναμο υλι-
κό, αντίστοιχης μορφής. Σε μη μεταλλικά αντικείμενα, ως αποδεκτό υλικό στήριξης θεωρούνται τα 
ανοξείδωτα μεταλλικά στηρίγματα που στα σημεία επαφής με το έκθεμα είναι ενδεδυμένα με θερμο-
σκληραινόμενα σωληνάκια σιλικόνης.

- Η χρήση κεριών προβλέπεται για την σταθεροποίηση μικρών ανόργανων κυρίως αντικειμένων. 
Συνήθεις τύποι είναι το οδοντιατρικό κερί ή το μικροκρυσταλλικό κερί τύπου quake wax ή άλλο ισο-
δύναμο. Δεν επιτρέπεται η χρήση κεριών σε πορώδη υλικά. 

- Το διαφανές πολυεστερικό νήμα χρησιμοποιείται για την εξάρτηση, το δέσιμο ή την προστασία των 
εκθεμάτων μέσα ή πάνω στο μέσο στήριξης. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε αιχμηρές πλευρές γιατί 
μπορεί να κοπεί.  

- Οι τρόποι στήριξης οφείλουν να είναι αναστρέψιμοι. Όπου προβλέπεται ανάρτηση εκθεμάτων πρέ-
πει να χρησιμοποιείται επενδεδυμένο ατσαλόσυρμα και clips.
 
- Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ανοξείδωτος χάλυβας ως στήριγμα βαρέων αντικειμένων, στα 
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σημεία επαφής με το αντικείμενο επιβάλλεται να επενδύονται με ειδικό αδρανές υλικό όπως φύλλο 
μολύβι, ή ειδικό λάστιχο που να απορροφάει μέρος των τάσεων.

- Τα συστήματα στήριξης και σταθεροποίησης πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένα έτσι 
ώστε να χρειάζεται η ελάχιστη διαχείριση και καταπόνηση του αντικειμένου. Για αισθητικούς λόγους 
ακόμα να επιλέγεται ή ελάχιστα “ορατή” λύση. Σε κάθε περίπτωση ο  ειδικός σχεδιασμός των στηριγ-
μάτων του αντικειμένου να γίνεται  σε συνεργασία με τους συντηρητές του Μουσείου.

Τα προτεινόμενα υλικά ανάρτησης, τοποθέτησης και στήριξης αντικειμένων τα οποία θα χρησιμοποι-
ηθούν είναι: 
α) Πολύμεθακρυλικός μεθυλεστέρας (PMMA) τύπου Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο.
Το υλικό που χρησιμοποιείται στις κατασκευές για την ανάρτηση, τοποθέτηση και στήριξη των αντι-
κειμένων, ως προς τη σύσταση είναι καθαρό, διαφανές, άχρωμο εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά. Στις 
σύνθετες κατασκευές στις οποίες χρησιμοποιείται οι ενώσεις γίνονται με κόλληση, εκτός αν για λό-
γους αντοχής και λειτουργίας πρέπει να μπει άλλο συνδετικό υλικό. Στην περίπτωση αυτή το υλικό 
σύνδεσης πρέπει να είναι μικρό και διακριτικό και οπωσδήποτε ανοξείδωτο.

β) Ανοξείδωτος χάλυβας (ΙΝΟΧ).
Το υλικό που χρησιμοποιείται στις κατασκευές για την ανάρτηση, τοποθέτηση και στήριξη των αντι-
κειμένων, είναι κράμα σιδήρου-χρωμίου, που περιέχει περισσότερο από 12% χρώμιο. Ως προς τη 
συμπεριφορά, είναι υλικό χημικά αδρανές σε οποιαδήποτε ατμόσφαιρα ή διάβρωση (οξείδωση) και 
παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή.

γ) Μεταλλικά στοιχεία. 
Απο χάλυβα ποιότητας S235 ηλεκτροστατικής μη ανακλώμενης βαφής.

Α.3.1.3 α  Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η έκθεση των υφασμάτινων αντικειμένων του ΜΕΛΤ αφορά δύο μεγάλες κατηγορίες:

- Αντικείμενα τριών διαστάσεων.
- Αντικείμενα δύο διαστάσεων.

Οι κατηγορίες αυτές χωρίζονται σε διάφορες υποκατηγορίες όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολου-
θεί:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εύκαμπτα  Άκαμπτα  Κεντήματα και ελαφριά υφάσματα κοσμικά

Ενδύματα  Παπούτσια  Κεντήματα και ελαφριά υφάσματα εκκλησιαστικά

Γάντια   Καπέλα  Σημαίες

Κάλτσες     Σκηνικά θεάτρου σκιών

Σπερβέρια     Χαλιά, κουρτίνες

Στήριξη μόνο τρισδιάστατων υφασμάτινων αντικειμένων:

Η τοποθέτηση των τρισδιάστατων υφασμάτινων αντικειμένων απαιτεί στήριξη, όταν το επιθυμητό 
είναι να αναπτυχθούν σε όλες τις διαστάσεις τους. Η στήριξη αυτή μπορεί να γίνει με:



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ

ΤΕΥΧΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελ. 30Rev.8

Α.3  ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ/
       ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Κούκλα.
- Μπούστο.
- Κεφάλι με λαιμό.
- Πόδι μέχρι το γόνατο. 

Στήριξη με κούκλα:

Η κούκλα χρησιμοποιείται για να εκτεθεί ολόκληρο το ενδυματολογικό σύνολο και για να φαίνεται 
το κεφάλι σε περίπτωση που πρέπει να φορεθούν εξαρτήματα κεφαλής ή να αποδοθεί ένα χτένισμα 
εποχής.

Οι κούκλες (ανδρικές, γυναικείες, παιδικές) που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στην έκθεση  είναι 
ειδικά κατασκευασμένες κούκλες με επένδυση αντιόξινων υλικών. 

Στήριξη με μπούστα:

Τα μπούστα χρησιμοποιούνται για να εκτεθεί ένα ρούχο ή ένα εξάρτημα ενδυμασίας μεμονωμένα.  
Όλες οι κατασκευές που ανήκουν στην κατηγορία “Μπούστα” είναι σώματα χωρίς κεφάλι, χέρια και 
πόδια. 

Αποτελούν τρείς κατηγορίες, μπούστα γυναικεία, μπούστα ανδρικά και μπούστα παιδικά.

Στήριξη με κεφάλι με λαιμό:

Ο συγκεκριμένος τρόπος στήριξης χρησιμοποιείται για να εκτεθούν αντικείμενα που αποτελούν εξαρ-
τήματα κεφαλής-λαιμού όπως κοσμήματα, κεφαλόδεσμοι, μαντήλια κλπ.

Στήριξη με πόδι μέχρι το γόνατο:

Ο συγκεκριμένος τρόπος στήριξης χρησιμοποιείται για να εκτεθούν συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως 
κάλτσες, παπούτσια καλτσοδέτες κλπ.

Στήριξη μόνο δισδιάστατων υφασμάτινων αντικειμένων:

Τα αντικείμενα δύο διαστάσεων τοποθετούνται με τους εξής διάφορους τρόπους:

- Ακουμπώντας στο έδαφος της προθήκης. 
- Ακουμπώντας σε κεκλιμένη επιφάνεια στηριζόμενη στο έδαφος ή στον τοίχο της προθήκης.
- Κάθετα, σε ενισχυμένο πίνακα. 
- Κάθετα, αφού έχουν υποστηριχθεί σε ύφασμα στηριζόμενα στην πάνω πλευρά τους με ταινία τύπου 
Velcro. 
- Κάθετα, αφού έχουν υποστηριχθεί σε ύφασμα, στηριζόμενα στην πάνω πλευρά τους με πρόσθετο 
υφασμάτινο σωλήνα ώστε να μπορούν να περαστούν σε βέργα - σωλήνα. 
- Με pressure mounting. Το pressure mounting είναι τεχνική τοποθέτησης των υφασμάτων σε κά-
δρα, σαν σάντουιτς  εφάπτοντας την  πλάτη με το “τζάμι” και σκοπό έχουν να μειώσουν το ράψιμο 
που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε ορισμένες περιπτώσεις. 
- Τυλιγμένα σε ρολό ώστε να φαίνεται μόνο ένα τμήμα τους.

Τα υφάσματα, σε όποια περίπτωση χρειαστεί να έρθουν σε επαφή με την προθήκη (π.χ. έκθεσή τους 
στο έδαφος) απομονώνονται με τη χρήση διάφανου πολυεστερικού υλικού τύπου Melinex ή άλλου 
ισοδύναμου που τοποθετείται ανάμεσά τους. Για την έκθεση των δισδιάστατων υφασμάτων ενδείκνυ-
ται η στήριξη με μεταλλική κατασκευή.
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Στήριξη με μεταλλικές κατασκευές:

Οι μεταλλικές κατασκευές προορίζονται ως στηρίγματα για δισδιάστατα αντικείμενα με μεγάλη διά-
σταση και μεγάλο βάρος (π.χ. χαλιά). Το μέταλλο είναι απαραίτητα ανοξείδωτο, χωρίς γυαλάδα και 
μπορεί να χρωματιστεί. 

Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα “μονόζυγα οροφής” και τα “μονόζυγα εδάφους”.

Στήριξη τρισδιάστατων και δισδιάστατων υφασμάτινων αντικειμένων:

Εκτός από τους ανωτέρω συγκεκριμένους τρόπους στήριξης που αφορούν την κάθε κατηγορία αντι-
κειμένων ξεχωριστά, προβλέπονται και κατασκευές στήριξης από διάφανο ακρυλικό υλικό τύπου 
Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη τρισδιάστατων εξαρτημάτων (π.χ. 
πουκάμισα, σεγκούνια, φέσια, καπέλα κτλ) αλλά και επίπεδων υφασμάτων με την κατάλληλη τεχνι-
κή. 
Οι κατασκευές αυτές είναι από καθαρό, διαφανές, αχρωμάτιστο υλικό, (εκτός αν ζητηθεί ειδικά). 
Οι ενώσεις γίνονται με κόλληση, εκτός αν για λόγους αντοχής και λειτουργίας πρέπει να μπει άλλο 
συνδετικό υλικό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει το υλικό σύνδεσης να είναι μικρό και διακριτικό και 
οπωσδήποτε ανοξείδωτο.

Οι κατασκευές αυτές είναι σωλήνες, πλακάκια τετράγωνα, κύβοι συμπαγείς, κύβοι κενοί, πλακάκια 
ορθογώνια παραλληλόγραμμα, ορθογώνια παραλληλεπίπεδα συμπαγή, ορθογώνια παραλληλεπίπεδα 
κενά, πλακάκια στρογγυλά, κύλινδροι συμπαγείς, σφαίρες, ημισφαίρια, κώνοι, κόλουροι κώνοι, κύ-
λινδροι κενοί.

Επίσης, ένας άλλος τρόπος έκθεσης τρισιδιάστατων και δισδιάστατων υφασμάτινων αντικειμένων 
γίνεται με τη χρήση ειδικών κατασκευών.

Στήριξη με ειδικές κατασκευές:
 
Όλες οι κατασκευές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι κατασκευές τύπου πλέξιγκλας ή άλλο 
ισοδύναμο ή και μέταλλο. Συγκεκριμένα  περιλαμβάνονται:

- Ειδική κατασκευή τύπου Τ που αποτελείται από τρία κομμάτια: βάση, σωλήνα στήριξης, σωλήνα 
οριζόντιο.

- Ειδική κατασκευή τύπου U που έχει σχήμα σέλας.

- Ειδική κατασκευή τύπου Ο που αποτελείται από δύο κομμάτια: βάση ενωμένη με σωλήνα στήριξης 
και σωλήνα τύπου πλέξιγκλας. 

- Ειδική κατασκευή τύπου Λ όπου ανήκουν κατασκευές από τύπου πλέξιγκλας και μέταλλο και προ-
ορίζονται για τη στήριξη ενδυμάτων σχήματος καμπάνας με αρκετό βάρος.
 
- Κεκλιμένo βάθρo τύπου Κ σε διάφορες διαστάσεις. 

- Ειδική κατασκευή τύπου Δ που αποτελείται από δύο ανισομεγέθεις στρογγυλούς λεπτούς δίσκους 
ενωμένους με λεπτό σωλήνα.

Επίσης, στις διάφορες ειδικές κατασκευές ανήκουν οι κατασκευές οι οποίες προβλέπεται να γίνουν 
άπαξ για συγκεκριμένα υφασμάτινα αντικείμενα, σε διαστάσεις και σχέδια που θα καθοριστούν από 
την ομάδα επίβλεψης του έργου. Πρόκειται είτε για υπερμεγέθεις κατασκευές σκελετών που θα μι-
μούνται πύλη και τέντες είτε για κατασκευές που θα μιμούνται όγκους και στερεά μικροεπίπλων, είτε 
για σκελετούς από διάφανο ακρυλικό υλικό τύπου Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο όπου θα στηριχθούν 
συγκεκριμένα ενδύματα και εξαρτήματα. 
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Α.3.1.3 β   Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Όσον  αφορά την ανάρτηση/στήριξη, προβλέπονται υλικά που είναι  χημικά και αισθητικά ουδέτερα, 
όπως για παράδειγμα τύπου Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο. 

Επιβάλλεται η κατάλληλη “μόνωση” των υλικών στήριξης, ώστε να μη βρίσκονται σε άμεση επαφή 
υλικά που είναι πιθανό να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους (πχ. άργυρος επάνω σε μαλλί) είτε λόγω 
της φύσης των αντικειμένων του μουσείου (αντικείμενα από μικτά υλικά, π.χ. εργαλεία),είτε λόγω 
του επιθυμητού τρόπου έκθεσής τους (π.χ. παρουσίαση μεταλλικών κοσμημάτων επάνω σε υφασμά-
τινες ενδυμασίες). 

Προβλέπονται ενδεικτικά, και αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια στα τεύχη των αντίστοιχων άρθρων, 
οι ακόλουθοι τρόποι ανάρτησης: γάντζοι τύπου inox ή τύπου Plexiglas με δυνατότητα στερέωσης 
στην πλάτη και στην οροφή της προθήκης, ράφια από κρύσταλλο, κύλινδροι τύπου Plexiglas με δυ-
νατότητα στερέωσης στο πάτωμα ή στην πλάτη της προθήκης,  βάσεις Plexiglass, κώνοι από τύπου 
Plexiglas, ράβδοι τύπου inox ή τύπου Plexiglas με δυνατότητα στερέωσης στο πάτωμα, ειδικές κατα-
σκευές, ειδικά γαντζάκια στήριξης, βάθρο βαρέως τύπου, προθήκες-συρτάρια, κύβοι τύπου Plexiglas, 
φύλλα τύπου Plexiglas, ράγες τύπου Plexiglas, ενώ για την αμφιπρόσωπη έκθεση αντικειμένων απαι-
τείται κρύσταλλο καθρέπτη και συστήματα ανάρτησης κρύσταλλου καθρέπτη διαφόρων διαστάσεων.   

Α.3.1.3 γ   Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Τα κεραμικά επιβάλλεται να είναι πολύ καλά στηριγμένα και τα σημεία στήριξης να τοποθετούνται 
σωστά ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί, βλάβες και παραμορφώσεις του αντικειμένου. Συγκε-
κριμένα προτείνονται τα εξής υλικά:

- Διαφανές  συνθετικό  νήμα.

- Χρήση βάρους στο εσωτερικό των αντικειμένων (μικροί σάκοι με καθαρή αφαλατωμένη άμμο).

- Ακρυλικά υλικά διάφορων τύπων (π.χ. Σύνδεσμοι που εφαρμόζονται στη βάση του κεραμικού).

- Πολυαιθυλενικοί αφροί (κατασκευή ειδικών βάσεων).

- Πολυεστερικό φιλμ (κατασκευή στηριγμάτων).

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι αδρανή, ανθεκτικά και αντέχουν το βάρος του αντικειμένου. 
Είναι αισθητικά διακριτά και ταιριάζουν με το αντικείμενο. Δεν έχουν αιχμηρές άκρες ή σκληρή επι-
φάνεια και έχουν ανεξίτηλο χρώμα. Επίσης, δεν εκλύουν οργανικούς πτητικούς ρύπους και δεν δη-
μιουργούν υποπροϊόντα κατά τη φυσική τους γήρανση. 

Απαιτούνται τα ακόλουθα είδη στήριξης: γαντζάκια τοίχου, γαντζάκια τοίχου βαρέως τύπου, στηρίγ-
ματα τύπου “καβαλέτο” ακρυλικά, διάφανα, στηρίγματα τοίχου πτυσσόμενα ακρυλικά ή μεταλλικά 
σπιράλ, διάφανα ακρυλικά δακτυλίδια, βάσεις από διάφανο ακρυλικό (σχήμα τουλίπας κατάλληλο για 
σφαιρικά αντικείμενα μουσειακών προδιαγραφών), ειδικοί σάκοι με άμμο αφαλατωμένη μουσειακών 
προδιαγραφών για στήριξη αντικειμένων, στηρίγματα, ακρυλικά, διάφανα, καρφιά μουσειακών προ-
διαγραφών, βάθρα όλων των διαστάσεων τετράγωνου σχήματος.

Η τελική επιλογή των υλικών και των συγκολλήσεων θα γίνει έπειτα από δειγματισμό.
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Α.3.1.3 δ   Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Με γνώμονα τη πολυποικιλότητα του προς έκθεση υλικού σχεδιάστηκε ένας μεγάλος αριθμός απλών 
στηριγμάτων και συστημάτων στήριξης-ανάρτησης με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του συνόλου 
των αντικειμένων. Ο τρόπος χρήσης τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το σχήμα, το βά-
ρος και το υλικό κατασκευής των αντικειμένων καθώς και ο τρόπος έκθεσης και οι δυνατότητες κάθε 
προθήκης (εσωτερικές βάσεις, υλικό τοιχωμάτων προθήκης κλπ.). Τα στηρίγματα και τα συστήματα 
ποικίλουν σε ότι αφορά τις διαστάσεις, τις κολλήσεις-συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων τους και 
τους τρόπους στήριξης στα τοιχώματα των προθηκών, τους τοίχους ή τους φέροντες οργανισμούς, 
προσδίδοντας διαφορετικές δυνατότητες και μηχανικά χαρακτηριστικά. 

Γενικά, ως προς  τα συστήματα στήριξης ισχύουν τα ακόλουθα:

- Παρέχουν φυσική υποστήριξη σε κρίσιμα σημεία ώστε να αποφεύγονται οι τάσεις.

- Περιορίζουν τη κίνηση των αντικειμένων, τα τραντάγματα και/ή τους κραδασμούς.

- Συγκρατούν τα αντικείμενα με ασφάλεια ώστε να αποφεύγονται οι ολισθήσεις και ενδεχόμενες 
ανατροπές.

- Δεν προσαρτώνται μόνιμα στα αντικείμενα στις περισσότερες περιπτώσεις.

- Προσαρμόζονται στα αντικείμενα και όχι τα αντικείμενα στα συστήματα στήριξης-ανάρτησης. Τα 
συστήματα στήριξης - ανάρτησης πρέπει να παρέχουν φυσική υποστήριξη σε κρίσιμα σημεία ώστε να 
αποφεύγονται οι τάσεις, να περιορίζουν τη κίνηση των αντικειμένων, τα τραντάγματα και τους κρα-
δασμούς και να συγκρατούν τα αντικείμενα με ασφάλεια ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες ανα-
τροπές. Επιπλέον, πρέπει να αποφεύγεται τα στηρίγματα να  προσαρτώνται μόνιμα στα αντικείμενα. 

Αντιθέτως, θα πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτά και να διευκολύνουν την εγκατάσταση καθώς και 
ενδεχόμενη μελλοντική απομάκρυνσή τους από το αντικείμενο. 

Επιπλεον, λαμβάνονται υπόψη και οι εξής παράγοντες:

- Οι διαστάσεις και το βάρος των αντικειμένων.

- Η ευκαμψία ή ακαμψία των αντικειμένων.

- Το κέντρο βάρους των αντικειμένων.

- Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα πιθανά αδύνατα σημεία.

- Ο τρόπος έκθεσης των αντικειμένων (προσανατολισμός): επίπεδος, με κλίση, κάθετος ή με ανάρ-
τηση.

- Τα ασφαλή σημεία επαφής για τον επιλεγμένο τρόπο έκθεσης (προσανατολισμός).
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Γενικά τα συστήματα στήριξης ανάρτησης τηρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Τα συστήματα στήριξης-ανάρτησης πρέπει να είναι κατασκευασμένα από αντιόξινα, ασφαλή και 
αδρανή υλικά.

- Τα υλικά πρέπει να μπορούν να υποστούν τελικό φινίρισμα-επεξεργασία in situ αν κριθεί απαραίτη-
το  (χρωματισμός, βαφή, λείανση).

- Τα υλικά και οι κολλήσεις-συνδέσεις πρέπει να μην εκπέμπουν VOCs και να προσφέρουν τη κατάλ-
ληλη μηχανική αντοχή για τον απαιτούμενο σκοπό.

- Τα σημεία επαφής με το αντικείμενο πρέπει να προστατεύονται με μονωτικό υλικό και/ή μαλακό 
υπόστρωμα, όπως χαρτί, χαρτόνι ή ύφασμα μουσειακής ποιότητας, αδρανή πλαστικά ή αφρώδη υλι-
κά. 

- Τα συστήματα στήριξης-ανάρτησης πρέπει να διευκολύνουν την εγκατάσταση καθώς και ενδεχόμε-
νη μελλοντική απομάκρυνση τους από το αντικείμενο.

Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη βασικές παράμετροι που σχετίζονται με τα αντικείμενα όπως οι δια-
στάσεις, το βάρος και η ευκαμψία των αντικειμένων, το κέντρο βάρους, οι κατασκευαστικές λεπτομέ-
ρειες και τα πιθανά αδύνατα σημεία, ο τρόπος έκθεσης (επίπεδος, με κλίση, κάθετος ή με ανάρτηση) 
και τα ασφαλή σημεία επαφής για τον επιλεγμένο τρόπο έκθεσης.

Για την προστασία των αντικειμένων σε περιπτώσεις ισχυρών κραδασμών θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα παρακάτω:

- Κατανομή του φορτίου με τη χρήση μεγαλύτερων επιφανειών επαφής.

- Μεγαλύτερο φορτίο απαιτεί ισχυρότερο υλικό στήριξης - ανάρτησης.

- Συγκράτηση αντικειμένων σε όσο το δυνατό περισσότερα σημεία χωρίς αυτό να ενοχλεί αισθητικά 
ή να αποσπά τη προσοχή του θεατή.

- Χαμήλωμα του κέντρου βάρους όπου αυτό είναι δυνατό.

- Προσπάθεια να γίνουν το αντικείμενο, το σύστημα στήριξης - ανάρτησης, η εσωτερική βάση και η 
προθήκη μια ενιαία μονάδα στερεωμένη στο έδαφος και το τοίχο.

Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στην έκθεση για τα συστήματα στήριξης - ανάρτησης 
των αντικειμένων είναι τα ακόλουθα:

- Ανοξείδωτος χάλυβας (τύπου inox).

Σύνολο απλών κραμάτων σιδήρου - χρωμίου, που περιέχουν περισσότερο από 12% χρώμιο. Είναι 
υλικά παθητικά σε οποιαδήποτε οξειδωτική ατμόσφαιρα και παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή στη 
διάβρωση. Ένα βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η υψηλή μηχανική αντοχή.

- Πολύ μεθακρυλικός μεθυλεστέρας (PMMA). Θερμοπλαστικό πολυμερές υλικό που προκύπτει με 
πολυμερισμό του μεθακρυλικού μεθυλεστέρα τύπου Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο.
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Θερμοπλαστικό πολυμερές υλικό που προκύπτει με πολυμερισμό του μεθακρυλικού μεθυλεστέρα. 
Προτιμάται συχνά για τις επαρκείς ιδιότητες του και τον εύκολο χειρισμό και την επεξεργασία του. 
Το μη τροποποιημένο PMMA είναι εύθραυστο όταν του ασκείται μεγάλη πίεση, και ειδικότερα σε πε-
ρίπτωση κρούσης, ενώ χαράσσεται πιο εύκολα από το συμβατικό ανόργανο γυαλί. Το τροποποιημένο 
PMMA μπορεί να αυξήσει αισθητά τα επίπεδα αντοχής στις παραμέτρους που αναφέρθηκαν παραπά-
νω.

Οι τρόποι στήριξης είναι οι ακόλουθοι:

Στήριξη με κατασκευή σχήματος Γ:
Τα στηρίγματα με απόληξη σχήματος Γ προορίζονται είτε για στήριξη μικρού φορτίου είτε για στήριξη 
μεσαίου φορτίου είτε για εικόνες, χαρακτικά σε κορνίζα και αντικείμενα παρεμφερούς σχήματος κα-
θώς η ενισχυμένη στήριξη  που παρέχουν κατασκευαστικά τα καθιστούν κατάλληλα για αντικείμενα 
με σχετικά μεγάλο βάρος.  

Στήριξη με κατασκευή διαφόρων απολήξεων (ΓΑΝΤΖΟΣ, ΠΕΤΑΛΟ, ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ, CLIP):
Τα στηρίγματα με διάφορες απολήξεις καθώς και ο συνδυασμός τους ανά περίπτωση καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα αντικειμένων. Για παράδειγμα, οι οριζόντιες ράβδοι με απόληξη κλιπ  χρησιμοποιούνται 
σε φιγούρες του θεάτρου σκιών ως βασικό μέσο στήριξης-ανάρτησης, ενώ  λειτουργούν και επικου-
ρικά στη περίπτωση ενός ογκώδους αντικειμένου για τη στήριξη ενός χαλαρού και ευπαθούς σημείου. 
  
Στήριξη με άξονα που φέρει πολλαπλές απολήξεις:
Η συγκεκριμένη στήριξη καλύπτει τρεις εναλλακτικές περιπτώσεις που διαφέρουν στον αριθμό των 
σημείων στήριξης, τη θέση τους πάνω στον άξονα και το είδος τους (σύρμα, έλασμα). Τα δευτερεύ-
οντα λεπτά μεταλλικά στοιχεία μπορούν να υποστούν τροποποιήσεις για να εφαρμόζουν καλύτερα 
στα εκθέματα.

Στήριξη με ειδικές κατασκευές:
Η στήριξη αυτή αφορά δύο ειδικές κατασκευές. Στη πρώτη περίπτωση, ο άξονας είναι πακτωμένος σε 
βάση και φέρει κατά μήκος του ζεύγη από βραχίονες. Στη δεύτερη περίπτωση, ο άξονας καταλήγει σε 
τρείς βραχίονες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και έχουν άνοιγμα μεταξύ τους 120°. Οι δύο βρα-
χίονες είναι σταθεροί ενώ ο τρίτος φέρει κινητό μέλος που “ασφαλίζει” το αντικείμενο (συρταρωτός 
μηχανισμός). Οι κατασκευές αυτές προορίζονται για αντικείμενα εξαιρετικά ευπαθή ή με ιδιαίτερα 
σχήματα. 

Στήριξη με κατασκευές για την έκθεση χαρτώου υλικού: 
Η στήριξη αφορά αναλόγια δύο τύπων από τύπου Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο: το πρώτο αφορά την 
έκθεση βιβλίων και παρεμφερών αντικειμένων (ευαγγέλια κλπ.), και το δεύτερο αφορά την έκθεση 
εγγράφων και αρχειακού υλικού μικρότερων διαστάσεων.  

Τέλος, μια σειρά από μέσα στήριξης, όπως βάσεις διαφόρων τύπων, ράφια, βέργες και δακτύλιοι επί-
σης από Plexiglas λειτουργούν βοηθητικά στην υλοποίηση της ανάρτησης.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάποια αντικείμενα με μεγάλο βάρος και ισομερή κατανομή φορτίου δεν 
απαιτούν συστήματα στήριξης-ανάρτησης και μπορούν να τοποθετηθούν σε βάθρο. 

Από τα απλά στηρίγματα έως τα συστήματα στήριξης-αναρτησης πολλαπλών στοιχείων από ανοξεί-
δωτο χάλυβα ή πολύ (μεθακρυλικό μεθυλεστέρα) (PMMA) απαιτείται η συμβολή τεχνιτών οι οποίοι 
εξειδικεύονται σε εργασίες όπως η συγκόλληση, η συγκόλληση χαμηλής θερμοκρασίας, η διάτρηση, 
η κοπή, η απλή κόλληση και το τελικό φινίρισμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα άρθρα των στηρίξεων και αναρτήσεων είναι αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης, συνοδεύονται 
από τα σχέδια της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής καθώς και από οδηγίες για τις θέσεις του 
εκθεσιακού εξοπλισμού, οι οποίες θα πρέπει να επικαιροποιηθούν ως προς τα μεγέθη ή ως προς τα 
επιμέρους στοιχεία πριν τη φάση της κατασκευής και μετά την αποκατάσταση των κτηρίων.
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Α.3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 
Α.3.2 α  ΓΕΝΙΚΑ
 
Η μελέτη φωτισμού καλύπτει τον φωτισμό των εκθεσιακών χώρων του μουσείου οι οποίοι συμπερι-
λαμβάνονται στη Μουσειογραφικη Μελέτη. Για τον φωτισμό των εκθεσιακών χώρων βασική μέριμνα 
είναι η επίτευξη φωτισμού κατάλληλου για το χαρακτήρα του εσωτερικού χώρου του κτιρίου και των 
έργων που εκτίθενται και ο προσεκτικός έλεγχος του φωτισμού ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή 
υλικών που είναι ευαίσθητα στη φωτεινή ακτινοβολία. Ακόμη στο φωτισμό των εκθεσιακών χώρων, 
πρωτίστης σημασίας είναι οι περιορισμοί που ο χώρος και τα εκθέματα επιβάλλουν, παρά οι απαιτή-
σεις έντασης φωτισμού. Έτσι λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως οι γενικές και ειδικές 
ανάγκες φωτισμού των χώρων, η συντήρηση των εκθεμάτων, ο δείκτης χρωματικής απόδοσης των 
πηγών φωτισμού, η χρωματική θερμοκρασία των ίδιων των πηγών φωτισμού, η ομοιομορφία και η 
έμφαση, η συντήρηση της εγκατάστασης φωτισμού. 

Η βασική ιδέα φωτισμού του μουσειακού συγκροτήματος βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές όπως θέ-
ματα αισθητικής, οπτικής άνεσης, εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας με κυρίαρχο κριτήριο την 
προστασία των εκθεμάτων. Το περιεχόμενο της έκθεσης και το ίδιο το αρχιτεκτονικό υπόβαθρο  είναι 
αυτά που ορίζουν σε πρωταρχικό στάδιο τη μελέτη φωτισμού. Ακολουθώντας το πνεύμα και την ιδέα 
της Μουσειογραφικής και Μουσειολογικής Μελέτης, το φώς έρχεται να ενσωματωθεί αρμονικά τόσο 
σαν έννοια όσο και σαν τεχνολογία. Στόχος η ενίσχυση του χαρακτήρα και της εικόνας του συνόλου 
στο εσωτερικό του μουσείου, με σεβασμό, και παράλληλα αναδεικνύοντας τους χώρους του μνημεί-
ου.

Ο βαθμός κι ο ρυθμός φθοράς των διαφόρων εκθεμάτων από την επίδραση του φωτός σχετίζεται 
άμεσα με την ευαισθησία των υλικών βάσει των οποίων έχουν κατασκευαστεί και η οποία με τη σειρά 
της αποτελεί συνάρτηση της χημικής τους σύνθεσης. Μια σημαντική σειρά μέτρων για την προστασία 
των εκθεμάτων συνίσταται στην μείωση της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), την μείωση των επιπέ-
δων φωτισμού και την μείωση του χρόνου έκθεσης των αντικειμένων στις φωτεινές πηγές.

Το χρώμα του φωτός που εκπέμπεται από τις φωτεινές πηγές είναι εξαιρετικά σημαντικό στην έκθεση 
των αντικειμένων, καθώς δύναται να προκαλέσει εσφαλμένα οπτικά αποτελέσματα στην εμφάνιση 
των εκθεμάτων, να επηρεάσει δυσμενώς το οπτικό αποτέλεσμα στον περιβάλλοντα χώρο και να αλ-
λοιώσει τις εντυπώσεις που υποσυνείδητα δημιουργούνται στον παρατηρητή. Οι φωτεινές πηγές είναι 
επιλεγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδουν τα χρώματα με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται είναι υψηλής ποιότητας ώστε να μπορεί 
να ανταποκριθεί με επιτυχία στο σκοπό της χρήσης του και να είναι ο πλέον ενδεδειγμένος για την 
διατήρηση της καλής κατάστασης των εκθεμάτων και τη μη αλλοίωσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.

Στάθμες Φωτισμού: 

Τα ενδεδειγμένα επίπεδα φωτισμού βάση διεθνών προτύπων, οι γωνίες πρόσπτωσης του φωτός για 
την αποφυγή ανεπιθύμητων σκιών & θαμβώσεων καθώς και η εκμετάλλευση και το φιλτράρισμα του 
φυσικού φωτισμού  είναι κάποια από τα βασικά συστατικά της μελέτης.

Οι επιθυμητές μέσες στάθμες φωτισμού με βάση τις απαιτήσεις κάθε χώρου:

- Είσοδοι Εκθεσιακών Χώρων (δάπεδο)                            200-250 LUX
- Εκθεσιακοί Χώροι - Γενικός Φωτισμός (δάπεδο)                 150 LUX
- Εκθεσιακοί Χώροι - Ειδικός Φωτισμός (ανάλογα το έκθεμα)  50-300 LUX
- Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων                                       300 LUX
- Κλιμακοστάσια                                                                         150-250 LUX
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Κατηγορίες Φωτισμού:

Ανάλογα με τον εξυπηρετούμενο σκοπό ο φωτισμός διακρίνεται σε πέντε ομάδες:

- Γενικός - διάχυτος φωτισμός του χώρου.

- Τοπικός φωτισμός ανάδειξης των εκθεμάτων, εντός ή εκτός προθηκών. 

- Φωτισμός σήμανσης (εποπτικού υλικού, πληροφοριακού υλικού).

- Φωτισμός νύχτας (ο απαραίτητος γενικός φωτισμός στους διαδρόμους των κτιρίων και στους εκθε-
σιακούς χώρους, που θα είναι περίπου το 30% του συνολικού φωτισμού των χώρων).

- Φωτισμός εργασίας (για τον καθαρισμό του μουσείου ή άλλων εργασιών με σκοπό να αποφεύγεται 
η άσκοπη χρήση ενέργειας καθώς και η έκθεση των μουσειακών αντικειμένων στο φως).

Α.3.2 β  ΤΥΠΟΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

Στο σύνολο της μελέτη φωτισμού γίνεται χρήση κυρίως τεχνολογίας Led υψηλού δείκτη χρωματικής 
απόδοσης περίπου CRI ≥ 85, προς αποφυγήν τόσο της υπεριώδους ακτινοβολίας όσο και την ανά-
πτυξη επιπέδων θερμοκρασίας.  

Για τον ειδικό φωτισμό των εκθεμάτων σε συγκεκριμένους εκθεσιακούς χώρους, προτείνεται η εγκα-
τάσταση ροηφόρων ραγών για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων (spots). Ο τύπος των 
ροηφόρων ραγών υποστηρίζει τρία κυκλώματα τροφοδοσίας καθώς επίσης και τη μεταφορά δεδομέ-
νων για το σύστημα διαχείρισης φωτισμού που βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface). Οι ροηφόροι ράγες τροφοδότησης του ειδικού φωτισμού τοποθετούνται στην 
οροφή σε  θέσεις που δίνουν την μεγαλύτερη δυνατή ευχέρεια επιλογής του ειδικού φωτισμού των 
εκθεμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμβατότητα των φωτιστικών σωμάτων με την ροηφό-
ρο ράγα, όπως επίσης και η χρωματική συνάφεια μεταξύ των διαφόρων εξαρτημάτων της ροηφόρου 
ράγας. Η χρωματική επιλογή των ροηφόρων ραγών είναι ανάλογη με τον χώρο τον οποίο τοποθε-
τούνται.

Γενικότερα, οι τύποι των φωτιστικών σωμάτων έχουν την δυνατότητα επιλογής διαφορετικών φίλ-
τρων, όπως αντιθαμβωτικών φίλτρων, εγχρώμων φίλτρων και φίλτρων διάχυσης, ανάλογα με την  
ποιότητα και την ατμόσφαιρα του φωτισμού που απαιτείται ν’ αποδοθεί σε κάθε εφαρμογή ή χώρο 
και η επιλογή της φωτεινής τους δέσμης εξαρτάται από τον ανακλαστήρα ή φακό τους και όχι από 
τον λαμπτήρα του φωτιστικού σώματος.

Α.3.2 γ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

Η εργασία μεταφοράς των ηλεκτρικών παροχών τροφοδοσίας του φωτισμού, καθώς και των καλω-
δίων μεταφοράς δεδομένων (για το σύστημα έλεγχου Dali) πραγματοποιείται λόγω των λειτουργι-
κών αναγκών του μουσείου και είναι μικρής έκτασης. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του επιπλέον 
εξοπλισμού αυτοματισμού όπως, Dali servers στους υφιστάμενους ηλεκτρικούς πίνακες των κτιρίων, 
του αισθητήρα φωτεινότητας και ότι άλλα μικροϋλικά  προκύπτουν για την σωστή ένταξη τους στο 
σύστημα αυτοματισμού του μουσείου.

Επισημαίνεται, ότι αναπόσπαστο μέρος του αυτοματισμού είναι και οι εκθεσιακές προθήκες του μου-
σείου οι οποίες εντάσσονται πλήρως σε αυτό. Στις εκθεσιακές προθήκες υπάρχει παροχή ρεύματος 
όπως επίσης και παροχή καλωδίων για τη μεταφορά δεδομένων του συστήματος DALI. Οι ελεύθερες 
προθήκες όπως και οι κατασκευές που βρίσκονται στο κέντρο των χώρων και απαιτούν τροφοδοσία 
ρεύματος και καλωδίων μεταφοράς δεδομένων (για το σύστημα έλεγχου Dali) τροφοδοτούνται από 
το δάπεδο στο σημείο που βρίσκονται. 
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Η εγκατάσταση πληρεί όλες τις προδιαγραφές συμβατότητας με την υφιστάμενη κατάσταση, π.χ. τύ-
ποι καλωδίων κ.α. Προτεινόμενοι τύποι καλωδίων: πενταπολικό ελαχίστης διατομής 1,5mm² τύπου 
H05VV-U5G1,5 για τροφοδοσία και διπολικό διατομής 1mm² για την μεταφορά δεδομένων (για το 
σύστημα ελέγχου Dali).

Όπου απαιτείται η επέκταση των υφιστάμενων παροχών η σύνδεση τους πραγματοποιείται σε κουτί 
διακλάδωσης και η όδευση τους γίνεται με τη χρήση μεταλλικής σχάρας, όπως επίσης το ίδιο ισχύει 
και για τις νέες παροχές που απαιτούνται από τον ηλεκτρολογικό πινάκα.

Στον περιβάλλοντα χώρο τοποθετείται νέος ηλεκτρικός πίνακας στο χώρο του θεάτρου δίπλα στον 
υφιστάμενο πίνακα, ο οποίος είναι κατάλληλος για την υποστήριξη των ηλεκτρικών φορτίων του 
θεατρικού φωτισμού και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις - προδιαγραφές ασφαλείας και ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών του συνόλου του που τον αποτελούν.

Α.3.2 δ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης προβλέπεται ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης φωτισμού, 
με το οποίο μπορεί η κάθε αίθουσα με την βοήθεια του εξοπλισμού να σταθμιστεί στις απαιτούμενες 
τιμές έντασης και θερμοκρασίας φωτισμού. 

Αντικειμενικός σκοπός του συστήματος διαχείρισης φωτισμού είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η 
κεντρικά ελεγχόμενη λειτουργία του φωτισμού. Το σύστημα διαχείρισης φωτισμού που προβλέπε-
ται ως υποδομή για το κτηριακό συγκρότημα και το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI (Digital 
Addressable Lighting Interface) είναι αυτό μέσω του όποιου επιτυγχάνεται ο φωτισμός του μουσείου, 
αλλά και παράλληλα η εξοικονόμηση ενεργείας, αποφεύγεται η άσκοπη κατανάλωση και περιορίζεται 
η έκθεση των διάφορων αντικειμένων στο φως τις ώρες μη αιχμής, καθώς, σημαντικός παράγοντας 
για την προστασία της συλλογής του μουσείου είναι η αθροιστική επίδραση του φωτός ετησίως (lux 
h/y) στα εκθέματα και όχι μόνο η στιγμιαία ένταση του (lux).

Το σύστημα διαχείρισης φωτισμού του κτιρίου είναι κατάλληλο για τον προγραμματισμό, την λει-
τουργία και τον έλεγχο του φωτισμού διάφορων χώρων, με απεριόριστες δυνατότητες επιλογής 
“σενάρια” φωτισμού ανάλογα με τις επιμέρους λειτουργικές ανάγκες. Το σύστημα βασίζεται στο πρό-
τυπο ψηφιακής επικοινωνίας μεταξύ των εξαρτημάτων του συστήματος διαχείρισης φωτισμού DALI 
(Digital Addressable Lighting Interface). Αποτελείται από ανεξάρτητα δομικά στοιχεία (υποσυστήμα-
τα) τα οποία επιλέγονται και συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να επιτρέπουν τον έλεγχο του 
συστήματος φωτισμού από ένα κεντρικό σημείο. Κάθε υποσύστημα βασίζεται σε μια μονάδα έλεγχου 
η όποια εγκαθίσταται σε ειδικό διαμέρισμα του ηλεκτρικού πίνακα τροφοδοσίας φωτισμού κάθε πε-
ριοχής του κτιρίου. Κάθε μονάδα έλεγχου παρέχει τροφοδοσία για δύο ανεξάρτητα υποσυστήματα 
διαχείρισης. Κάθε υποσύστημα περιλαμβάνει κατά μέγιστο 64 ατομικές διευθύνσεις, 16 διευθύνσεις 
ομάδων, 16 διευθύνσεις σκηνών.

Κάθε ανεξάρτητο σύστημα έναυσης είναι προγραμματιζόμενο με τις παρακάτω παραμέτρους: Ατο-
μική διεύθυνση, ανάθεση ομάδας, τιμές φωτιστικών σκηνών, χρόνος σβέσης, στάθμη φωτισμού σε 
περίπτωση σφάλματος του συστήματος και μέγιστη στάθμη φωτισμού. 
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Με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης φωτισμού επιτυγχάνουμε τον έλεγχο του φωτισμού των εκ-
θεσιακών χώρων από ένα κεντρικό σημείο ελέγχου, την προρύθμιση προκαθορισμένων σεναρίων 
φωτισμού που θα χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια λειτουργιάς του μουσείου, την επιτήρηση των 
επιμέρους συστημάτων φωτισμού και την ρύθμιση του φωτισμού ανάλογα με την ένταση του φυσι-
κού φωτισμού. Επίσης επιτυγχάνονται τα παρακάτω: αφή και σβέση κάθε ομάδας φωτιστικών σω-
μάτων του γενικού φωτισμού, συνεχής ρύθμιση της εντάσεως του από 1% μέχρι 100% της πλήρους 
εντάσεως (Dimming), αφή σβέση και ρύθμιση της εντάσεως των φωτιστικών σωμάτων του ειδικού 
φωτισμού.

Η επιλογή των τελικών τιμών έντασης του φωτισμού των εκθεμάτων πρόκειται να γίνει σε συνερ-
γασία με το μουσείο , βάση των αναγκών που επιβάλλει ο χαρακτήρας κάθε χώρου ή κατασκευής.

Εκπαίδευση χειριστών - Προγραμματισμός:

Η αφή και σβέση των φωτιστικών σωμάτων για τους μεμονωμένους χώρους γίνεται τοπικά από δια-
κόπτες, αντίθετα, για τους εκθεσιακούς χώρους προβλέπεται χειρισμός και ενεργοποίηση του φωτι-
σμού κεντρικά μέσω συστήματος αυτοματισμού DALI. Ο προγραμματισμός του συστήματος για κάθε 
κτηριακή ενότητα είναι διαφορετικός στα επίπεδα στάθμης φωτισμού και στις γενικότερες ρυθμίσεις 
καθώς και στα σενάρια φωτισμού. Η εγκατάσταση, εκκίνηση λειτουργίας και ρύθμιση του εξοπλισμού 
υλοποιείται από πιστοποιημένο συνεργάτη.

Για την ορθή λειτουργία και διαχείριση του φωτισμού επιβάλλεται και η εκπαίδευση χειριστών του 
μουσείου.

Α.3.2 ε   ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τζαμί Τσισδαράκη - Η Ιστορία του τετραγώνου:

Το μνημείο “Τζαμί Τσισδαράκη” βρίσκεται στην Πλατεία Μοναστηρακίου και αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι του Μ.Ε.Λ.Τ. Οι χώροι του Τζαμιού  αναπτύσσονται στο ισόγειο και τον εξώστη.

Λόγο τις μεγάλης ιστορικής αξίας του μνημείου ο γενικός φωτισμός αναδεικνύει τα  μορφολογικά  
στοιχεία και την γεωμετρία του χώρου, παράλληλα δεν στερεί και προβάλλει την συλλογή  που φιλο-
ξενεί, αποσκοπώντας να συνδέσει το μνημείο με την ιστορία των εκθεμάτων. Η λογική του φωτισμού 
που επικρατεί  είναι ότι με τον έμμεσο φωτισμό με τον οποίο αναδεικνύεται το μνημείο φωτίζεται και 
ο γενικότερος χώρος της έκθεσης του μουσείου.  

Ειδικότερα, στον εξωτερικό χώρο τοποθετούνται φωτιστικά σώματα για την ανάδειξη και τον φωτι-
σμό της όψης τα οποία είναι προστατευμένα με μεταλλική κατασκευή μικρού μεγέθους από βανδαλι-
σμούς κ.α. χωρίς αυτή να επηρεάζει τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού.

Στο εσωτερικό, γίνεται χρήση τεχνολογίας linear led που τοποθετείται σε διακριτική πρόσθετη κατα-
σκευή περιμετρικά στο διακοσμητικό στοιχείο των υποστυλωμάτων (χωρίς να επηρεάζει τον χαρα-
κτήρα του μνημείου) η οποία χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των LED linear προς επίτευξη του 
γενικού φωτισμού. Πρόσθετη ξύλινη κατασκευή προστίθεται περιμετρικά του στηθαίου του ορόφου 
για τοποθέτηση ροηφόρου ράγας. Η ξύλινη κατασκευή είναι από μασίφ ξύλο ίδιου τύπου με το υφι-
στάμενο ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. Στον όροφο τοποθετείται LED linear φωτισμός πίσω από τα 
ξύλινα δοκάρια (τα οποία  βρίσκονται στις γωνίες του ορόφου) όπως επίσης και ροηφόρες ράγες με 
φωτιστικά σώματα. Ακόμη φωτιστικά ράγας σποτ λιτής γραμμής και μικρού μεγέθους εστιάζουν και 
στοχεύουν σημεία του μνημείου όπως ανάγλυφα, εσοχές και διακοσμητικά χαρακτηριστικά. Στη πο-
διά των παραθύρων εσωτερικά τοποθετούνται φωτιστικά σώματα LED για τον φωτισμό της καμάρας 
των παραθύρων ο οποίος θα γίνεται αντιληπτός και απο τον εξωτερικό χώρο του μνημείου κατα τον 
νυκτερινό φωτισμό. Ο φυσικός φωτισμός φιλτράρεται και διαχέεται ομοιόμορφα με τα ειδικά τζάμια 
που τοποθετούνται στα παράθυρα για προστασία των εκθεμάτων και την δημιουργία ενός απαλού 
διάχυτου φυσικού φωτισμού. 
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Κτηριακή Ενότητα Α:  Τι Πιστεύουν;/Τι Πιστεύετε; 

Το συγκεκριμένο κτίσμα είναι το πρώτο που συναντά κανείς μπαίνοντας στο οικοδομικό συγκρότημα 
του Μουσείου και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το εκκλησάκι του Αγίου Ελισαίου. Οι χώροι του 
αναπτύσσονται στο ισόγειο και στον όροφο. Λόγο της  ιδιαίτερης θεματολογία της ενότητας που εστι-
άζει στη θρησκεία, τις δοξασίες, τα έθιμα και τις παραδόσεις, ο φωτισμός είναι ελαφρύς, θεατρικός 
με κοντράστ, αποσκοπώντας να αγγίξει τον επισκέπτη και να του προκαλέσει έντονα συναισθήματα. 

Σταδιακά από την είσοδο του εκθεσιακού χώρου μειώνεται η φωτεινότητα, ώστε η μετάβαση της 
έντασης του  φωτός να μην προκαλεί δυσφορία στον επισκέπτη. Στο δάπεδο του πρώτου ορόφου 
υπάρχει χωνευτή μπρούτζινη ταινία σε μορφή μοτίβου (καμπύλων τμημάτων) η οποία έχει διαμορ-
φωθεί βάση της Μουσειογραφικής Μελέτης ώστε να ανακλά τον φωτισμό . Λόγω του μικρού ύψους 
των περίπου 2.5 εκ. (το οποίο φαίνεται και στην μελέτη εφαρμογής της κατασκευής των κτιρίων 
, σχέδιο Λ.04.1) το προφίλ που θα τοποθετηθεί στο δάπεδο είναι μικρού μεγέθους  ώστε να είναι 
εφικτή η τοποθέτηση του.  Σε συγκεκριμένες γωνίες του κλιμακοστασίου τοποθετείται  κατακόρυ-
φα γωνιακό προφίλ με Led linear. Γενικότερα, στους χώρους χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα 
τοποθετημένα στις ροηφόρους ράγες τα οποία είτε φωτίζουν κάθετες επιφάνειες (wallwashers) είτε  
στοχεύουν σε συγκεκριμένα σημεία.

Κτηριακή Ενότητα Γ (κτήριο Γ1): Από πού είστε;/Είμαστε; 

Η ενότητα Γ εντοπίζεται σχεδόν στο κέντρο του οικοδομικού συγκροτήματος και αποτελείται από δυο 
κτήρια, στο 1ο οι χώροι αναπτύσσονται σε ισόγειο και όροφο.

Το θεματικό περιεχόμενο  του κτηρίου Γ1, επιγραμματικά, αναφέρεται στην καταγωγή του νεότερου 
ελληνισμού. Στο ισόγειο γίνεται κυρίως χρήση διαδραστικών ψηφιακών εκθεμάτων, εποπτικού υλι-
κού και προβολών βίντεο, ως εκ τούτου είναι επιθυμητός ένας ελαφρώς χαμηλός γενικός φωτισμός.

Στον όροφο παρουσιάζονται διάφορα αντικείμενα όπως, κεραμικής, κοσμικής, υφαντικής, μεταλ-
λοτεχνίας κ.α. οπότε ο γενικός φωτισμός κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από του ισογείου, με 
σημειακή εστίαση στα εκθέματα. 

Σε συγκεκριμένες γωνίες του κλιμακοστασίου τοποθετείται κατακόρυφα γωνιακό προφίλ με Led 
linear. Γενικότερα, στους χώρους χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα τοποθετημένα στις ροηφό-
ρους ράγες τα οποία είτε φωτίζουν κάθετες επιφάνειες (wallwashers) είτε  στοχεύουν σε συγκεκρι-
μένα σημεία.

Κτηριακή Ενότητα Γ (κτήριο Γ2): Η Ιστορία Του Τετραγώνου.

Το 2ο κτήριο της ενότητας Γ είναι διώροφο,  συστεγάζει  το πωλητήριο του Μουσείου που βρίσκεται 
στο ισόγειο και την έκθεση που ξεδιπλώνεται στον όροφο.

Το θεματικό περιεχόμενο του κτηρίου Γ2 πραγματεύεται την ιστορία και την αρχιτεκτονική των κτη-
ρίων του οικοδομικού τετραγώνου και παρουσιάζει στοιχεία για τις οικογένειες που το κατοίκησαν. 
Η παρουσίαση της εν λόγο έκθεσης επιτυγχάνεται κυρίως μέσω ψηφιακών παραγωγών, συμβατικού 
εποπτικού υλικού, διαδραστικών ψηφιακών εκθεμάτων και με ψηφιακές κορνίζες. Ο φωτισμός έρ-
χεται και προσαρμόζεται σε αυτό τον τρόπο παρουσίασης, είναι λιτός και χαμηλός αλλά παράλληλα 
ομοιόμορφος ευνοώντας τις  προβολές και τα ψηφιακά μέσα απόδοσης του περιεχομένου. Γενικό-
τερα, στο χώρο χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα τοποθετημένα στις ροηφόρους ράγες τα οποία 
είτε φωτίζουν κάθετες επιφάνειες (wallwashers) είτε  στοχεύουν σε συγκεκριμένα σημεία.
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Κτηριακή Ενότητα Δ (κτήριο Δ1): Που έμεναν;/Που μένετε;

Η ενότητα Δ είναι η εκτενέστερη σε όγκο και σε εκθέματα, ως εκ τούτου χωροθετείται στο κτηριακό 
σύμπλεγμα του συγκροτήματος με το μεγαλύτερο εμβαδό. Αποτελείται από τα κτήρια Δ1 και Δ2, 
Δ3, Δ4. Το  Δ1 είναι  ένα χαμηλό κτίσμα, η έκθεση παρουσιάζεται στον  ενιαίο χώρο του ισογείου με 
θεματολογία, την αρχιτεκτονική, την κατοικία και το δημόσιο βίο. Τα εκθέματα είναι κυρίως ψηφι-
ακά αλληλεπιδραστικά, επίσης  γίνονται προβολές ψηφιακών διαφανειών πάνω σε υλικά διάφορων 
υφών, η εκθεσιακή ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση αρχειακού υλικού. 

Στο χώρο Δ.0.1. τοποθετείται στην οροφή ειδική κατασκευή φωτισμού η οποία δίνει την δυνατότητα 
ημιουργίας ενιαίου κατακόρυφου διάχυτου φωτισμισμού όπως επίσης και την προσαρμογή της ροη-
φόρου ράγας (άρθρο Φωτισμού Φ17). Φωτιστικά σώματα τοποθετούνται στις ροηφόρους ράγες τα 
οποία είτε φωτίζουν κάθετες επιφάνειες είτε στοχεύουν σε συγκεκριμένα σημεία.

Κτηριακή Ενότητα Δ (κτήριο Δ2, Δ3, Δ4): Που έμεναν;/Που μένετε;

Οι χώροι του κτηρίου Δ2, Δ3, Δ4 αναπτύσσονται σε ισόγειο τριών επίπεδων & όροφο δυο επιπέδων.
Το θεματικό περιεχόμενο συνοπτικά, πραγματεύεται την παραδοσιακή ελληνική κατοικία διαφόρων 
τύπων και τη ζωή μέσα στο σπίτι. Υπάρχουν πολλών ειδών εκθέματα, μακέτες, σκηνικά κατοικιών σε 
κλίμακα 1:1, τοιχογραφίες, αντικείμενα, διακοσμητικά, εποπτικό υλικό, και διαδραστικά ψηφιακά.

Επισημαίνεται,  ότι  στο χώρο Δ.0.7 τοποθετείται το  “Δωμάτιο του Θεόφιλου” στο οποίο υπάρχει 
σύνθετη κατασκευή από ακρυλικό φύλλο (τύπου Plexiglas) διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μπορεί να δεχτεί εποπτικό υλικό στο επάνω του μέρος και ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό προφίλ 
μέσα στο οποίο τοποθετείται  το linear τύπου LED διάχυτου φωτισμού. Γενικότερα, στους χώρους 
χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα τοποθετημένα στις ροηφόρους ράγες τα οποία είτε φωτίζουν 
κάθετες επιφάνειες (wallwashers) είτε  στοχεύουν σε συγκεκριμένα σημεία.

Επίσης σε συγκεκριμένα σημεία τοποθετείται ειδική κατασκευή φωτισμού η οποία συνδυάζει ενιαίο 
κατακόρυφο διάχυτο φωτισμό και φωτισμό εστίασης μέσω spot μικρών διαστάσεων (βλπ. άρθρο 
Φ16). Για τον φωτισμό των μακετών προτείνεται: το φωτιστικό τύπου spot ράγας το οποίο φωτίζει 
κατακόρυφα την μακέτα να φέρει φίλτρο daylight με στόχο τη δημιουργία φωτός προερχόμενο απο 
ένα μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος.

Κτηριακή Ενότητα Ε: Πως διασκεδάζουν;/Πως διασκεδάζετε;

Η ενότητα Ε εντοπίζεται σε ένα χαμηλό ισόγειο κτίσμα με πέντε χώρους, η ιδιαιτερότητα του είναι το 
κεντρικό αίθριο που λούζει με φυσικό φως τους υπόλοιπους χώρους που το περιβάλλουν. Ο φυσικός 
φωτισμός έχει σημαντικά πλεονεκτήματα (όπως την καλύτερη ποιότητα φωτός), η σωστή εκμετάλ-
λευση του αποτελεί θέλγητρο για έναν εκθεσιακό χώρο, τον διαχειριζόμαστε με μεγάλη προσοχή για 
λόγους προστασίας των εκθεμάτων (υπέρυθρη και υπεριώδης ακτινοβολία).Ο έλεγχος του φυσικού 
φωτός γίνεται με διαχυτικά υλικά και με τη χρήση ειδικών φίλτρων - μεμβρανών που απορροφούν 
τη βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία.

Η θεματολογία της ενότητας εστιάζει στο θέατρο σκιών, στις αποκριές και την ψυχαγωγία. Τα εκ-
θέματα είναι φιγούρες και αντικείμενα του θεάτρου σκιών, κοστούμια, εποπτικό υλικό, αναπαρα-
γωγή βίντεο, συνδυασμός ψηφιακών και φυσικών εκθεμάτων, edge-lit κορνίζες, ειδική κατασκευή 
μπερντέ.
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Αρχικά στην είσοδο του χώρου (Ε.0.1) τοποθετείται κρύσταλλο ειδικού τύπου προς αποφυγήν της 
απευθείας εισόδου των ακτινών του ηλίου και ο έλεγχος του συστήματος σκίασης εντάσσεται στο 
σύστημα αυτοματισμού του μουσείου και λειτουργεί με βάση τις τιμές φωτισμού που έχουν δοθεί στο 
αισθητήρα φωτεινότητας που τοποθετείται στον  χώρο του αίθριου, αλλά και αυτούς που υπάρχουν 
στους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους.

Στους χώρους Ε.0.2, Ε.0.3, Ε.04 & Ε.0.5 κατασκευάζεται ειδική μεταλλική διάτρητη ψευδοροφή η 
οποία με χρήση τεχνολογίας τύπου image2punch ή ισοδύναμου και κοπής laser μετατρέπεται σε μια 
οροφή η οποία απεικονίζει μια εικόνα φυλλωσιάς δέντρων η οποία διαβάζεται μέσω διαφορετικής 
διαμέτρου διατρήσεων στη μεταλλική επιφάνεια. Η τελική επιφάνεια αυτής είναι ηλεκτροστατικά 
βαμμένη σε αποχρώσεις του λευκού. Περιμετρικά σε εσοχή της κατασκευής της  οροφής τοποθετεί-
ται φωτισμός τύπου LED. Επίσης σε αυτή την ενότητα το φως αποτελεί πηγή πληροφορίας και δια-
δραστικό στοιχείο του χώρου και με αφορμή την αναφορά της έκθεσης στις απόκριες δημιουργείται 
στον χώρο Ε.0.5 μια προσομοίωση χρωματιστών σκιών οι οποίες δημιουργούνται από τους ίδιους 
τους επισκέπτες του μουσείου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση τριών φωτιστικών σωμάτων RGB 
που φωτίζουν τον τοίχο στον οποίο δημιουργούνται οι σκιές. Στο χώρο του αίθριου τοποθετούνται 
φωτιστικά σώματα ράγας τύπου projectors με φίλτρα εικόνας (gobos) τα οποία προβάλουν σε ση-
μεία του χώρου τα οποία δεν επηρεάζουν τα εκθέματα. Γενικότερα, στους χώρους χρησιμοποιούνται 
φωτιστικά σώματα τοποθετημένα στις ροηφόρους ράγες τα οποία είτε φωτίζουν κάθετες επιφάνειες 
(wallwashers) είτε  στοχεύουν σε συγκεκριμένα σημεία.

Κτηριακή Ενότητα Ζ: Τι δουλειά κάνουν;/Τι δουλειά κάνετε;

Το συγκεκριμένο κτίσμα είναι διώροφο με εξωτερική κλίμακα, το κάθε επίπεδο αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο. Το θεματικό περιεχόμενο  της ενότητας Ζ όπως και της ενότητας Μ είναι η εργασία και 
η απασχόληση στη νεώτερη Ελλάδα. Τα εκθέματα είναι αντικείμενα διάφορων διαστάσεων, διαδρα-
στική σύνθετη κατασκευή, ψηφιακό αλληλεπιδραστικό έκθεμα και εποπτικό υλικό. Στο ισόγειο ο 
φωτισμός είναι χαμηλός ευνοώντας το ψηφιακό έκθεμα (οθόνη αφής). Γενικότερα, στους χώρους 
χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα τοποθετημένα στις ροηφόρους ράγες τα οποία είτε φωτίζουν 
κάθετες επιφάνειες (wallwashers) είτε  στοχεύουν σε συγκεκριμένα σημεία.

Κτηριακή Ενότητα Μ: Τι δουλειά κάνουν;/Τι δουλειά κάνετε; Έργα Γυναικών.

Το κτίσμα βρίσκεται αντικριστά από το κτίσμα της ενότητας Ζ και πραγματεύεται την ίδια θεματο-
λογία. Οι χώροι του αναπτύσσονται σε ισόγειο δυο επιπέδων και έναν όροφο. Τα εκθέματα είναι 
αντικείμενα διάφορων διαστάσεων, εποπτικό υλικό, οπτικοακουστικές παραγωγές, ψηφιακά - οθόνες 
αφής και διαδραστικά βίντεο. 

Στους χώρους χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα τοποθετημένα στις ροηφόρους ράγες τα οποία 
είτε φωτίζουν κάθετες επιφάνειες (wallwashers) είτε  στοχεύουν σε συγκεκριμένα σημεία.
Σε συγκεκριμένα σημεία τοποθετείται ειδική κατασκευή φωτισμού η οποία συνδυάζει ενιαίο κατακό-
ρυφο διάχυτο φωτισμό και φωτισμό εστίασης μέσω spot μικρών διαστάσεων (βλπ. άρθρο Φ16).
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Κτηριακή Ενότητα Ν (Οικία Δραγούμη): Τι φοράτε;/Τι φορούν;

Το συγκεκριμένο κτίσμα είναι διώροφο με εσωτερική κλίμακα όπου στην απόληξη του έχει αίθριο. Η 
θεματολογία που πραγματεύεται είναι η ενδυμασία και ο στολισμός στη νεώτερη Ελλάδα. Ως επί το 
πλείστον τα εκθέματα είναι ενδυμασίες. Επίσης έχει αντικείμενα, διαδραστικές ειδικές κατασκευές, 
βίντεο, βιωματικά ψηφιακά εκθέματα και εποπτικό υλικό. Τα υφάσματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο 
φως, ως εκ τούτου για την συντήρηση και προστασία τους τα lux κυμαίνονται από 50 έως 150 και ο 
γενικός φωτισμός είναι αρκετά χαμηλός.

Στο κλιμακοστάσιο σε θέσεις που προσδιορίζονται στην μελέτη τοποθετείται  κατακόρυφα γωνιακό 
προφίλ με Led linear όπως επίσης και κρυφός κατακόρυφος διάχυτος γραμμικός φωτισμός στις γωνί-
ες της διαδραστικής κατασκευής Ν.1.4.Κ6 «βεστιάριο». Γενικότερα, στους χώρους χρησιμοποιούνται 
φωτιστικά σώματα τοποθετημένα στις ροηφόρους ράγες τα οποία είτε φωτίζουν κάθετες επιφάνειες 
(wallwashers) είτε  στοχεύουν σε συγκεκριμένα σημεία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην ποιότητα του φωτός πρέπει να αξιολογηθεί, καθότι μπορεί να επιφέ-
ρει σημαντικές αλλοιώσεις τόσο στα αντικείμενα όσο και στην απόδοση του επιθυμητού εκθεσιακού 
αποτελέσματος, την παρουσίαση του αρχαιολογικού υλικού, των γραφιστικών και ψηφιακών εκθε-
μάτων.

Προβλέπεται να τοποθετηθούν ειδικά φίλτρα - μεμβράνες σε όλα τα παράθυρα  των εκθεσιακών 
χώρων, για τη μείωση της UV και IR ακτινοβολίας. (ενδεικτικού τύπου 3M - Syn Control FIlm Presti 
e40 Exterior)

Τα άρθρα (Φ) είναι αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης φωτισμού, συνοδεύονται από τα σχέδια της 
μελέτης εφαρμογής καθώς και οδηγίες για τις θέσεις των φωτιστικών σωμάτων, οι οποίες θα πρέπει 
να επικαιροποιηθούν μετά την αποκατάσταση των κτηρίων. 
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Α.3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑ-
ΤΩΝ.

Οι βασικές αρχές των ψηφιακών εφαρμογών συνοψίζονται στα παρακάτω:

- Την ανάδειξη των θεματικών ενοτήτων της έκθεσης με τη δημιουργία πολυμεσικών διαδραστικών 
εφαρμογών που λειτουργούν συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα φυσικά εκθέματα, αναπληρώνουν 
την απουσία φυσικών εκθεμάτων και παρέχουν πληροφορία σε εικονικό περιβάλλον.

- Τη “φυσική” σύνδεση αντικειμένων και ψηφιακών εφαρμογών.

- Τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για τη δημιουργία μιας διαδραστικής εκπαιδευτικής και πολιτι-
στικής εμπειρίας που μετατρέπει την παθητική πρόσβαση στην πληροφορία σε ενεργητική διαδικασία. 

- Το “δέσιμο” όλων των μέσων με τρόπο “διαφανή”, που εξυπηρετεί το σκοπό της έκθεσης και όχι 
μόνο τον απλό εντυπωσιασμό του επισκέπτη. Η αλληλεπίδραση του επισκέπτη με την τεχνολογία 
γίνεται με όσο το δυνατόν πιο φυσικό τρόπο.

- Η καταγραφή στο ακόλουθο τεύχος της μελέτης των ψηφιακών εκθεμάτων βασίζεται στον ορισμό 
των εκθετικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης, όπως αυτή έχει διατυπωθεί στο κείμενο της Μουσει-
ολογικής Μελέτης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα άρθρα (Ψ) είναι αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης ψηφιακού εξοπλισμού, συνοδεύονται από μια 
σειρά σχεδίων της μελέτης εφαρμογής με συγκεκριμένες οδηγίες για τις θέσεις των ψηφιακών εκθε-
μάτων, οι οποίες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν στη φάση της κατασκευής.
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Α.3.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ.

Η δημιουργία και  ανάπτυξη των ψηφιακών παραγωγών που προβλέπεται για τους χώρους της μόνι-
μης έκθεσης του ΜΕΛΤ λαμβάνει υπόψη της τη γενική ερμηνευτική προσέγγιση της έκθεσης καθώς 
και την αισθητική της αντίληψη. Τα ψηφιακά μέσα ενσωματώνονται οργανικά στη συνολική αφήγηση 
της έκθεσης και στο σύνολο των εκθεσιακών μέσων βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

- Συνάφεια με τους μουσειολογικούς στόχους της έκθεσης σε κάθε χώρο ξεχωριστά και τους ευρύτε-
ρους στόχους του Μουσείου (οργανική ένταξη των εφαρμογών στην έκθεση στο εννοιακό επίπεδο).

- Ένταξη  “της τεχνολογίας” με, στα μέτρα του δυνατού, “αόρατο” τρόπο στην έκθεση και δυνατό-
τητα δημιουργίας “ατμόσφαιρας” (οργανική ένταξη των εφαρμογών στην έκθεση στο αρχιτεκτονικό 
επίπεδο).

- “Συμπλήρωση” των αντικειμένων/εκθεμάτων, δυνατότητα εξερεύνησης του κατασκευαστικού, ση-
μασιολογικού και εννοιακού τους πλαισίου σε πολλαπλά επίπεδα (οργανική ένταξη των εφαρμογών 
στην έκθεση).

- Δυνατότητα συνεχούς εμπλουτισμού στοιχείων (ιδιαίτερα σημαντικό για τις μόνιμες εκθέσεις καθώς 
μας επιτρέπει να τις “ενημερώνουμε” με τις τελευταίες εξελίξεις και να τις διατηρούμε ελκυστικές και 
για τους “τακτικούς” επισκέπτες).

- Δυνατότητα παροχής διαφορετικών ερμηνευτικών προσεγγίσεων και απόψεων για το ίδιο έκθεμα 
ή θέμα.

- Άρτιος αισθητικά και λειτουργικά σχεδιασμός που περιλαμβάνει στόχους, οδηγίες και εύκολα αντι-
ληπτό “interface”.

Επίσης, ικανοποιούν τις ανάγκες και προσδοκίες των επισκεπτών βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

- Ευχρηστία.

- Προσβασιμότητα (π.χ. ηλικιακή, ΑΜΕΑ).

- Δημιουργία ικανοποίησης/αίσθηση ολοκλήρωσης και εκπλήρωσης στόχων.

- Τροφοδότηση διαφορετικών αισθήσεων και “τύπων νοημοσύνης”.

- Προτροπή συμμετοχής (ελκυστικότητα/ διατήρηση ενδιαφέροντος).

- Δημιουργία κινήτρων (αναγνώριση των πολλαπλών διαστάσεων «της μάθησης» έτσι όπως αυτή 
νοείται σε χώρους άτυπης εκπαίδευσης).

- Υποστήριξη δημιουργικότητας.

- Δυνατότητα ανάπτυξης ποικίλων δεξιοτήτων.,

- Πρόκληση συναισθηματικής εμπλοκής.

- Εξατομίκευση της εμπειρίας της επίσκεψης.

- Δυνατότητα για κοινωνική αλληλεπίδραση.
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Διαδικασίες και γενικές παραδοχές.

Θα ακολουθηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες που αναλύονται ώς εξής:

- Συγκέντρωση απαραίτητης πληροφόρησης για την υπάρχουσα κατάσταση σε πληροφοριακό υλικό.

- Ανάλυση απαιτήσεων.

- Προσχεδιακός σχεδιασμός περιεχομένου.

- Παραμετροποίηση και βελτιστοποίση των δεδομένων του σχεδιασμού σύμφωνα με το διαθέσιμο 
εποπτικό υλικό και με κριτήρια την ικανοποίηση των στόχων που ορίζονται από τα σενάρια απόδοσης 
των εκθεσιακών σεναρίων όπως αυτά ορίζονται από την μουσειολογική μελέτη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα άρθρα (Π) είναι αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης ψηφιακών παραγωγών και σχετίζονται άρρηκτα 
με τα περιγραφόμενα στα άρθρα (Ψ) της μελέτης ψηφιακού εξοπλισμού.
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Α.3.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
 
Η ανάδειξη του ιστορικού υλικού του μουσείου και η πληροφόρηση του επισκέπτη μέσα από απλούς 
τρόπους και μεθόδους με σεβασμό τόσο στους χώρους και τις ιδιαιτερότητες τους όσο και στον επι-
σκέπτη, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ερμηνεία αποτελεί το βασικό στόχο της σήμαν-
σης του εποπτικού υλικού για το νέο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. 

Η μελέτη για το εποπτικό υλικό και την σήμανση σκοπό έχει να αναδείξει με τον καλύτερο και ορ-
θότερο δυνατό τρόπο τα κείμενα και το φωτογραφικό υλικό που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία 
και επεξήγηση των χώρων και των εκθεμάτων του μουσείου τόσο για τον εσωτερικό όσο και για τον 
εξωτερικό χώρο του Μουσείου. 

Τα βασικά κριτήρια που εφαρμόστηκαν είναι: 

- Η ανάδειξη του ιστορικού υλικού του μουσείου και των εκθεμάτων του.

- Η φιλική αντιμετώπιση προς τον χρήστη.

- Η επίτευξη της καλύτερης δυνατής ερμηνείας του εποπτικού υλικού.

Η μελέτη ψηφιακών εκτυπώσεων αναλύεται σε μέρη: 

α) Την μελέτη για το εποπτικό υλικό.

Η μελέτη του εποπτικού υλικού διαρθρώνεται σε πέντε επίπεδα πληροφόρησης σύμφωνα με τις ανά-
γκες του μουσειολογικού σεναρίου:

- Εποπτικό υλικό κτηριακής ενότητας. 

- Εποπτικό υλικό θεματικής ενότητας. (εκθεσιακό υλικό που συνήθως καταλαμβάνει ένα απο τα δω-
μάτια των κτηρίων).

- Εποπτικό υλικό διάδρασης (ψηφιακής ή χειροκίνητης).

- Εποπτικό υλικό θεματικής περιοχής (εντός και εκτος προθηκών, επί βαθρών, αριθμήσεις εκθεμάτων 
κλπ.).

- Εποπτικό υλικό που αφορά αρχειακό υλικό, μαρτυρίες κλπ.

β) Την μελέτη σήμανσης του Μουσειου.

Η μελέτη σήμανσης αποτελείται από δύο τμήματα: 

- Την σήμανση του εσωτερικού εκθεσιακού χώρου των κτηρίων.

- Την σήμανση του εξωτερικού περιβάλλοντα χώρου του Μουσείου. 

Αφορά κυρίως στην πλοήγηση και τη σηματοδότηση των επισκεπτών στους μουσειακούς χώρους.

Η επιλογή των υλικών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται πολλά διαφορετικά υλικά και 
να δημιουργείται μια εικόνα φιλική προς τον επισκέπτη και διακριτική προς το Μουσείο. Επιδιώκεται 
η ομοιομορφία των υλικών, η αποφυγή της πολυπλοκότητας των κατασκευών και η δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος φιλικού προς τον χρήστη μέσα από ένα σύστημα σήμανσης που καθοδηγεί, ενημερώ-
νει και συνδέει άμεσα το επικοινωνιακό υλικό με το χώρο και τη χρήση του.
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Στο εσωτερικό των κτηρίων, η μελέτη ψηφιακών εκτυπώσεων παρουσιάζει τον τρόπο ανάδειξης του 
πληροφοριακού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στο μουσείο, δηλαδή κείμενα, φωτογραφίες, μαρτυ-
ρίες, ιστορικές αναδρομές, κλπ. Σκοπός είναι να αναδειχθεί το κείμενο και η πληροφορία με τέτοιο 
τρόπο ώστε ο επισκέπτης να επιμορφώνεται χωρίς ωστόσο να κουράζεται, δημιουργώντας γι’ αυτόν 
μια ευχάριστη εμπειρία. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την σήμανση του εσωτερικού χώρου είναι το MDF-ZF, το ακρυ-
λικό τύπου Plexiglas και τα διαφορετικά ως προς τη σύσταση και υφή υλικά στα οποία εφαρμόζεται 
η ψηφιακή εκτύπωση. Στην πλειοψηφία, το υλικό που χρησιμοποιείται είναι to MDF-ZF το οποίο 
καλύπτει συγκεκριμένες επιφάνειες των κτιριακών ενοτήτων με σκοπό να εφαρμοστεί πάνω σε αυ-
τές αυτοκόλλητο βινύλιο με ψηφιακή εκτύπωση. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία 
κατά την εφαρμογή του εποπτικού υλικού και δεν θίγονται οι τοιχοποιίες των κτηρίων του Μουσείου. 
Ακρυλικό φύλλο τύπου Plexiglas φιλοξενεί εισαγωγικό κείμενο κτιριακής ενότητας, βρίσκεται στην 
είσοδο κάθε κτιρίου και για αυτό το λόγο διαφοροποιείται σαν υλικό. 

Στο εξωτερικό των κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου, η μελέτη ψηφιακών εκτυπώσεων επικε-
ντρώνεται στην καθοδήγηση του επισκέπτη και στον προσανατολισμό του χώρου. Σκοπός είναι να 
διευκολύνει τον επισκέπτη στην περιήγησή του στους χώρους του Μουσείου και να του δώσει μια 
αρχική ιδέα της έκθεσης που θα επισκεφτεί. Συγκεκριμένα η σήμανση εξωτερικού χώρου αφορά τις 
πινακίδες σήμανσης και υπόδειξης κατευθύνσεων, τις πινακίδες με τις ονομασίες κτηρίων, ενδείξεις 
για κτήρια και λειτουργίες , (πχ. wc, καφετέρια, πωλητήριο κλπ), χωρίς να λείπουν όμως και κάποιες 
πινακίδες πληροφόρησης που αφορούν τα Μνημεία (πχ. Τζαμί Τσισδαράκη).

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως το μέταλλο και οι ψηφιακές εκτυπώσεις με ανεξίτηλα, 
φιλικά προς το περιβάλλον χρώματα, καταλλήλως επεξεργασμένες έτσι ώστε να είναι πιο ανθεκτικές 
σε εξωτερικές συνθήκες. 

Η μελέτη ψηφιακών εκτυπώσεων στο σύνολο της αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Μουσειολο-
γικής Μελέτης που στόχο έχει την ανάδειξη του ιστορικού υλικού του μουσείου μέσα από απλούς 
τρόπους και μεθόδους με σεβασμό στον χώρο και στον επισκέπτη. 
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Αθήνα, ......................

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΝΙΚΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
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 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ:

Το νέο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή 
της Πλάκας και αποτελείται από 13 κτηριακές ενότητες μεταξύ των οποίων και το Τζαμί 
Τσισδαράκη. Λόγω των πολυάριθμων κτηριακών ενοτήτων αλλά και της πολυπλοκότητας της 
Μουσειογραφικής μελέτης, τα κτήρια, οι χώροι, οι θέσεις ή/και προδιαγραφές: α) κατασκευών, 
β) ψηφιακών εφαρμογών, γ) φωτισμού, δ) παραγωγών, ε) μικροκλίματος κλπ. εμφανίζονται στα 
σχέδια και στους πίνακες των ειδικών προδιαγραφών (Άρθρα) κωδικοποιημένα σύμφωνα με την 
ακόλουθη δομή. 

Αναλυτικότερα, για τα κτήρια του Νέου Μουσείου χρησιμοποιούνται τα αρχικά γράμματα:

ΤΖ για την Κτηριακή Ενότητα ΤΖ “Το Τζαμί Τσισδαράκη - το ΜΕΛΤ”
Α για την Κτηριακή Ενότητα Α   “Τι Πιστεύουν;/Τι Πιστεύετε;”
Β για την Κτηριακή Ενότητα Β   “Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων”
Γ για την Κτηριακή Ενότητα Γ   “Από που Είστε;/Είμαστε - Η Ιστορία του Τετραγώνου”
Δ για την Κτηριακή Ενότητα Δ   “Που Έμεναν;/Που Μένετε;”
Ε για την Κτηριακή Ενότητα Ε   “Πως Διασκεδάζουν;/Πως Διασκεδάζετε;”
Ζ για την Κτηριακή Ενότητα Ζ   “Τι Δουλεία Κάνουν;/Τι Δουλεία Κάνετε;”
Η για την Κτηριακή Ενότητα Η   “Χώρος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων”
Ι για την Κτηριακή Ενότητα Ι   “Επιμελητές - Βιβλιοθήκη”
Κ για την Κτηριακή Ενότητα Κ   “Χώρος Περιοδικών Εκθέσεων”
Μ για την Κτηριακή Ενότητα Μ  “Τι Δουλεία Κάνουν;/Τι Δουλεία Κάνετε; Έργα   
      γυναικών”
Ν για την Κτηριακή Ενότητα Ν   “Οικία Δραγούμη: “Τι Φορούν/Τι Φοράτε;”
Ξ για την Κτηριακή Ενότητα Ξ   “Διοίκηση - Αρχείο”
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Για τα Επίπεδα των κτηρίων χρησιμοποιούνται οι αριθμοί:
0  για το Ισόγειο
1  για τον Α’ Όροφο

Για τους Εκθεσιακούς χώρους των κτηρίων (αίθουσες) χρησιμοποιούνται αύξοντες αριθμοί:
1, 2, 3, ... 8, 9, ...  

Στην παραπάνω κωδικοποίηση ακολουθεί ο χαρακτηρισμός του είδους του Εκθεσιακού 
Εξοπλισμού (πχ. ΕΕ) ή άλλου παραγώγου που αποτελεί τμήμα του ευρύτερα νοούμενου 
Εκθεσιακού Εξοπλισμού και που εξυπηρετεί το εκθεσιακό σενάριο, σύμφωνα με τη Μουσειολογική 
Μελέτη.

Αναλυτικότερα:

Για τις Κατασκευές (προθήκες, βάθρα και ειδικές κατασκευές) χρησιμοποιείται το αρχικό γράμμα 
Κ και αμέσως μετά ο αύξων αριθμός (1,2,3,...8,9,...) της κατασκευής.

Για τις Ψηφιακές Εφαρμογές χρησιμοποιείται το αρχικό γράμμα Ψ και αμέσως μετά ο αύξων 
αριθμός (1,2,3,...8,9,...) της εφαρμογής.

Για το Φωτισμό (γενικό και ειδικό φωτισμό) χρησιμοποιείται το αρχικό γράμμα Φ.

Για τις Ψηφιακές Εκτυπώσεις χρησιμοποιείται το αρχικό γράμμα Ε.

Για το Μικροκλίμα (παθητικό και ενεργητικό) χρησιμοποιείται το αρχικό γράμμα Μ.

Για τις Αναρτήσεις (εκθεμάτων) χρησιμοποιείται το αρχικό γράμμα Α.

Άρα, κάθε Εκθεσιακός Εξοπλισμός, αντιστοιχεί στα σχέδια και στις Ειδικές προδιαγραφές με ένα 
μοναδικό κωδικό.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Παράδειγμα:

Βρισκόμαστε σε ένα τμήμα της Κτηριακής Ενότητας Δ:  “Που Έμεναν;/Που Μένετε;” στο Ισόγειο και έχουμε 3 
εκθεσιακούς χώρους, 1 προθήκη, 2 βάθρα, 1 ειδική κατασκευή και 2 ψηφιακές εφαρμογές.

Συγκεκριμένα, θα επιλέξουμε για το παράδειγμά μας έναν Εκθεσιακό Χώρο (τον Δ.0.5), μια Κατασκευή/Προθήκη 
(την Δ.0.6.Κ10) και μια Ψηφιακή Εφαρμογή (την Δ.0.6.Ψ5):

Ο Εκθεσιακός Χώρος/Αίθουσα Δ.0.5 κωδικοποιείται και ονομάζεται σύμφωνα με τον παρακάτω κανόνα:

• Δ (από την Κτηριακή Ενότητα Δ)
• Ακολουθεί τελεία (.)
• Μετά 0 (για το Ισόγειο)
• Ξανά τελεία (.)
• Και ο αύξων αριθμός του συγκεκριμένου χώρου, δηλαδή 5.

Η Κατασκευή/Προθήκη Δ.0.6.Κ10: 

• Δ (από την Κτηριακή Ενότητα Δ)
• Ακολουθεί τελεία (.)
• Μετά 0 (για το Ισόγειο)
• τελεία (.)
• Ο αύξων αριθμός του χώρου στον οποίο βρίσκεται, δηλαδή 6.
• Ξανά τελεία (.)
• Κ (από την Κατασκευή)
• Και ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης προθήκης, δηλαδή 10.

Αντίστοιχα, η Ψηφιακή Εφαρμογή Δ.0.6.Ψ5:

• Δ (από την Κτηριακή Ενότητα Δ)
• Ακολουθεί τελεία (.)
• Μετά 0 (για το Ισόγειο)
• τελεία (.)
• Ο αύξων αριθμός του χώρου στον οποίο βρίσκεται, δηλαδή 6.
• Ξανά τελεία (.)
• Ψ (από την Ψηφιακή Εφαρμογή)
• Και ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης εφαρμογής, δηλαδή 5.

βάθρο

Εκθεσιακός Χώρος

προθήκη

ψηφιακή εφαρμογή

βάθρο

Προθήκη

βάθρο

Προθήκη

βάθρο

Προθήκη
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ΑΡΘΡΑ

ΕΕ1

ΕΕ2

ΕΕ3

ΕΕ4

ΕΕ5

ΕΕ6

ΕΕ7

ΕΕ8

ΕΕ9

ΕΕ10

ΕΕ11

ΕΕ12

ΕΕ13

ΕΕ14

ΕΕ15

ΕΕ16

ΕΕ17

ΕΕ18

ΕΕ19

ΕΕ20

ΕΕ21

ΕΕ22

ΕΕ23

ΕΕ24

ΕΕ25

EE26

ΣΑΠ1

ΣΑΠ2

ΣΑΠ3

ΣΑΠ4

ΣΑΠ5

Μ1

Μ2

Μ3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Ελεύθερη περίοπτη προθήκη Τύπου Α.

Ελεύθερη περίοπτη προθήκη Τύπου Α1.

Ελεύθερη περίοπτη προθήκη Τύπου Β.

Ελεύθερη περίοπτη προθήκη Τύπου Γ.

Επίτοιχη προθήκη Τύπου Δ.

Επίτοιχη προθήκη Τύπου Δ1.

Αναρτώμενη επίτοιχη προθήκη Τύπου Ε.

Χωνευτή προθήκη διπλής όψεως Τύπου Ζ.

Προθήκη Τύπου H.

Eιδική Kατασκευή Τύπου S1. (περίοπτες προθήκες Τζαμί)

Eιδική Kατασκευή Τύπου S2. (βάθρα)

Eιδική Kατασκευή Τύπου S3.

Eιδική Kατασκευή Τύπου S4.

Eιδική Kατασκευή Τύπου S5.

Eιδική Kατασκευή Τύπου S6.

Eιδική Kατασκευή Τύπου S7.

Eιδική Kατασκευή Τύπου S8.

Eιδική Kατασκευή Τύπου S9.

Eιδική Kατασκευή Τύπου S10.

Eιδική Kατασκευή Τύπου S11.

Eιδική Kατασκευή Τύπου S12.

Eιδική Kατασκευή Τύπου S13.

Eιδική Kατασκευή Τύπου S14. (κουκλόσπιτα)

Eιδική Kατασκευή Τύπου S15.

Eιδική Kατασκευή Τύπου S16.

Eιδική Kατασκευή Τύπου S17. (βάθρο)

Άνοιγμα προθήκης με ανακλινόμενο και κυλιόμενο (συρόμενο) μηχανισμό δύο κινήσεων.

Άνοιγμα προθήκης με ανοιγόμενο μηχανισμό μετακινούμενου άξονα περιστροφής.

Άνοιγμα προθήκης με ανοιγόμενο μηχανισμό μικρού πύρου περιστροφής.

Άνοιγμα προθήκης με ανακλινόμενο υδραυλικό σύστημα με βραχίονες.

Άνοιγμα προθήκης με έμβολα.

Ενεργητικό σύστημα ρύθμισης και ελέγχου σχετικής υγρασίας.

Παθητικό σύστημα ελέγχου της σχετικής υγρασίας.

Σύστημα ψηφιακής καταγραφής της θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας στο εσωτερικό των προθηκών.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

8

7

6

8

62

10

17

11

30

2

19

1

1

1

2

1

6

10

2

1

1

1

5

1

1

1

Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή/Είδος

Μονάδα
μέτρησης

Συνολική
ποσότηταα/α

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΘΗΚΗΣ (ΣΑΠ)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ (Μ)
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ΕΕ1

Προθήκη 
Τύπου Α

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής:

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Τύπος Προθήκης Α.

Θέσεις:

ΤΖ.Π1, Δ.Π1, Δ.Π2, Δ.Π3, Δ.Π4, 
Δ.Π5, Δ.Π6, Δ.Π11, Δ.Π12, 
E.Π1, Ε.Π4, Ε.Π5.

 Ελεύθερη περίοπτη προθήκη Τύπου Α:

Περίοπτη προθήκη με βάση από φέροντα μεταλλικό σκελετό. Η ορο-
φή και τα τοιχώματα της προθήκης κατασκευάζονται από φέροντα 
κρύσταλλα, ενωμένα μεταξύ τους με δομικές σφραγίσεις για να 
υποβοηθούν την μεταφορά των κατακόρυφων φορτίων. Η μια εκ 
των τεσσάρων πλευρών της προθήκης έχει ανοιγόμενο κρύσταλλο. 
Τα κρύσταλλα κατασκευάζονται από αντιανακλαστικό extra clear 
(υπέρλευκο) laminated (πολυστρωματικό) γυαλί. 

Τα περιμετρικά  κρύσταλλα έχουν πάχος 10 mm (6+4+0,76 μεμ-
βράνη PVB) και η κρυστάλλινη οροφή, πάχος 16 mm (8+8+0,76 
μεμβράνη PVB). Η βάση της προθήκης, στεγανά διαχωρισμένη από 
τον εκθεσιακό χώρο της, εισέχουσα του υάλινου κλωβού ≤ κατά 2 
εκ. είναι μεταλλική, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Κατά περί-
πτωση, στη βάση τοποθετούνται οι συσκευές ελέγχου μικροκλίματος 
των προθηκών. 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της προθήκης βάφονται με ηλεκτροστα-
τική βαφή σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από 
δειγματισμό.

Σύστημα ανοίγματος προθήκης: 

Ανακλινόμενο σε άνω οριζόντιο άξονα και κυλιόμενο προς 2 κα-
τευθύνσεις δεξιά και αριστερά (βλ. Άρθρο ΣΑΠ1). Ο μηχανισμός 
επικολλάται στο εσωτερικό του κρυστάλλου της θύρας και έχει ύψος 
≤12 εκ. Κατά μήκος της ζώνης τοποθέτησης του μηχανισμού, το 
κρύσταλλο βάφεται εσωτερικά (back painted). Η θύρα κλειδώνει 
στη βάση της προθήκης με κλειδαριά ασφαλείας τύπου ABLOY ή 
άλλη ισοδύναμη. 

Ο μηχανισμός ολίσθησης στο πάνω μέρος του κρυστάλλου της θύ-
ρας έχει ύψος ≤ 2 εκ. και θα εξασφαλίζει πρόσβαση στο εσωτερικό 
της προθήκης ≥ 70% της εκθεσιακής επιφάνειας. Για τις προθήκες 
πλάτους μέχρι 1,00m θα εξασφαλίζει πρόσβαση ≥ 90% της εκθεσι-
ακής επιφάνειας.

Η προθήκη τύπου Α, κατά περίπτωση, φέρει σύστημα φωτισμού, σύ-
στημα ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται παρα-
κάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, η δε ανάλυ-
σή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της Μουσειογραφικής 
Μελέτης Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων κατα-
σκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογρα-
φικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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Δ.0.1.Κ2

Δ.1.3.Κ6

Δ.1.3.Κ7

Δ.1.3.Κ10

Δ.1.3.Κ11

Ε.0.4.K10

Ε.0.4.K11

01

02

03

04

05

06

07

Εργαλεία των 
επαγγελματιών της 
οικοδόμησης. 

“Το ψήσιμο του 
καφέ” 

“Η ώρα της 
απόλαυσης…”. 

“Το αστικό τραπέζι”.

“Το παραδοσιακό 
τραπέζι”.

Φορεσιά Σαλαμίνας.

Αστική φορεσιά.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)

140 Χ 140 Χ 160
ύψος βάσης: 80 εκ.

90 Χ 90 Χ 225

90 Χ 90 Χ 225

90 Χ 90 Χ 225

90 Χ 90 Χ 225

85 Χ 85 Χ 205

85 Χ 85 Χ 205

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ1

α/α
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Ε.0.5.K1408

09

11

12

13

14

15

16

Μεταμφίεση 
(Καρναβάλι Σοχού 
Θεσσαλονίκης).

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)

90 Χ 90 Χ 235 τμχ. 1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ1

α/α



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ

Σελ. 9ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Rev.8

ΕΕ2

Προθήκη 
Τύπου Α1

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής:

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Τύπος Προθήκης Α1.

Θέσεις:

ΤΖ.Π1.

 Ελεύθερη περίοπτη προθήκη Τύπου Α1:

(βλ. Άρθρο ΕΕ1)

(βλ. Άρθρο ΕΕ1) 
Στη βάση της προθήκης τοποθετούνται επιπλέον στηρίγματα και 
αντίβαρα για την κρυφή και ασφαλή στήριξή της στην ποδιά του 
παραθύρου. Η πλάτη της προθήκης είναι backpainted με σκοπό την 
αδιαφάνεια προς το παράθυρο.

Η προθήκη τύπου Α1, κατά περίπτωση, φέρει σύστημα φωτισμού, 
σύστημα ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται 
παρακάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, 
η δε ανάλυσή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή Σχέδια

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές
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ΤΖ.0.1.Κ1

ΤΖ.0.1.Κ2

ΤΖ.0.1.Κ3

ΤΖ.0.1.Κ6

ΤΖ.0.1.Κ7

ΤΖ.0.1.Κ8

ΤΖ.0.1.Κ9

01

02

03

04

05

06

07

Τα πρώτα αντικείμενα 
της Συλλογής: 
η ίδρυση του 
Μουσείου Ελληνικών 
Χειροτεχνημάτων.

Έργα κοπτικής 
τέχνης: μία 
αρχαιολογική 
συλλογή στο Εθνικό 
Μουσείο Κοσμητικών 
Τεχνών.

Παραχώρηση μέρους 
της συλλογής 
της Χριστιανικής 
Αρχαιολογικής 
Εταιρείας στο Εθνικό 
Μουσείο Κοσμητικών 
Τεχνών.

Αγορές “ωραίων” 
έργων λαϊκής τέχνης 
από συλλέκτες, 
παλαιοπώλες, 
εμπόρους 
έργων τέχνης 
και γυρολόγους 
(αργυροχοΐα).

Αγορές και δωρεές 
(υφαντική, 
κεντητική). 

Εισαγωγή 
αντικειμένων στο 
Μουσείο ως προϊόντα 
επιτόπιας έρευνας: 
ενδυμασίες από 
παραδοσιακές 
Μεταμφιέσεις.

Τι συλλέγει το 
Μουσείο Ελληνικής 
Λαϊκής Τέχνης 
σήμερα και με ποια 
μεθοδολογία. 

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΚ4)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΚ4)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΚ4)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΚ4)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΚ4)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΚ4)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΚ4)

100 Χ 100 Χ 150

100 Χ 100 Χ 150

100 Χ 100 Χ 150

100 Χ 100 Χ 150

100 Χ 100 Χ 150

100 Χ 100 Χ 150

100 Χ 100 Χ 150

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ2

α/α
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ΕΕ3

Προθήκη 
Τύπου Β

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής:

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Τύπος Προθήκης Β.

Θέσεις:

Γ.Π1, Γ.Π2, Γ.Π3, Γ.Π4, Γ.Π7, 
Γ.Π8, Ε.Π1, Ε.Π4, Ε.Π5.

 Ελεύθερη περίοπτη προθήκη Τύπου Β:

Περίοπτη προθήκη που αποτελείται από μια μεταλλική βάση 
ύψους 1,05 m στην οποία τοποθετείται κρυστάλλινος κώδωνας. 
Η βάση της προθήκης κατασκευάζεται από μεταλλικό φέροντα 
σκελετό και μεταλλική επένδυση. Ο κώδωνας κατασκευάζεται από 
κρύσταλλα αντιανακλαστικά extra clear (υπέρλευκα) laminated 
(πολυστρωματικά) πάχους 10 mm (6+4+0,76 μεμβράνη PVB) 
ενωμένα μεταξύ τους με δομικές σφραγίσεις υπό γωνία 45°.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της προθήκης βάφονται με ηλεκτροστατική 
βαφή σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από 
δειγματισμό.
       

Σύστημα ανοίγματος προθήκης: 

Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός κάθετης ανύψωσης του κρυστάλλινου 
κώδωνα.  Η προθήκη κλειδώνει  στη βάση της με κλειδαριά ασφα-
λείας τύπου ABLOY ή άλλη ισοδύναμη. Η επιλογή του μηχανισμού 
ανύψωσης εξαρτάται απο το ύψος της βάσης της προθήκης. 

Η προθήκη τύπου Β, κατά περίπτωση, φέρει σύστημα φωτισμού, 
σύστημα ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται 
παρακάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, 
η δε ανάλυσή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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Γ.0.2.Κ1

Γ.0.3.Κ2

Γ.1.5.Κ3

Ε.0.5.Κ12

Ε.0.5.Κ13

Ζ.0.1.Κ5

01

02

03

04

05

06

Εμβληματικά 
αντικείμενα που 
ανακαλούν μνήμες 
της νεώτερης 
ελληνικής ιστορίας.

Εμβληματικά 
αντικείμενα που 
ανακαλούν μνήμες
της νεώτερης 
ελληνικής ιστορίας.

Aντικείμενα που
εντοπίστηκαν στο
οικοδομικό 
τετράγωνο.

Γραμμόφωνο και
εξαρτήματα.

Παιχνίδια.

Η εργασία στην 
Ελλάδα κατά το 
19ο και 20ό αι. 
(Χρονολόγιο).

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ3)

55 Χ 55 Χ 150
ύψος βάσης: 90 εκ.

55 Χ 100 Χ 180
ύψος βάσης: 80 εκ.

100 Χ 50 Χ 150
ύψος βάσης: 57 εκ.

145 Χ 65 Χ 75
ύψος βάσης: 20 εκ.

145 Χ 65 Χ 75
ύψος βάσης: 20 εκ.

80 Χ 80 Χ 105
ύψος βάσης: 65 εκ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ3 

α/α
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ΕΕ4

Προθήκη 
Τύπου Γ

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής:

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Τύπος Προθήκης Γ.

Θέσεις:

Γ.Π2, Γ.Π7, Γ.Π8, Δ.Π2, Δ.Π11, 
Δ.Π12, Δ.Π13, Δ.Π14, Ε.Π1, 
Ε.Π2, Ε.Π3.

Ελεύθερη περίοπτη προθήκη Τύπου Γ:

Προθήκη που τοποθετείται σε μεταλλική βάση (τραπέζι, πάγκο 
ή ράφι) και που αποτελείται από έναν ή δύο κρυστάλλινους 
κώδωνες. Ο σκελετός της βάσης φέρει μεταλλική επένδυση και 
θα έχει φέρουσα ικανότητα επιπλέον 100kg εκτός του βάρους 
του κώδωνα. Ο κρυστάλλινος κώδωνας κατασκευάζεται από 
κρύσταλλα αντιανακλαστικά extra clear (υπέρλευκα) laminated 
(πολυστρωματικά) πάχους 10 mm (6+4+0,76 μεμβράνη PVB) 
ενωμένα μεταξύ τους υπό γωνία 45°.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της προθήκης βάφονται με ηλεκτροστατική 
βαφή σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από 
δειγματισμό.

Σύστημα ανοίγματος προθήκης: 

Περιστροφή κρυστάλλινου κώδωνα γύρω από οριζόντιο άξονα, μέσω 
υδραυλικού συστήματος ανοίγματος με βραχίονες  (βλ. Άρθρο 
ΣΑΠ4).

Το σύστημα ενσωματώνεται στη μεταλλική βάση και δεν θα είναι 
ορατό. Η προθήκη κλειδώνει στη βάση της με κλειδαριά ασφαλείας 
τύπου ABLOY ή άλλη ισοδύναμη.

Η προθήκη τύπου Γ, κατά περίπτωση, φέρει σύστημα φωτισμού, 
σύστημα ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται 
παρακάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, 
η δε ανάλυσή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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Γ.1.4.Κ4

Δ.1.1.Κ1

Δ.1.3.Κ4

Δ.1.3.Κ9

Δ.1.3.Κ10

Δ.1.3.Κ11

Ε.0.3.Κ7

Α.1.3.Κ3

01

02

03

04

05

06

07

08

Η “αίθουσα με τα 
πορτραίτα”. 

Πάγκος με πρώτες 
ύλες της ελληνικής 
διατροφής.

Διατροφικές 
συνήθειες του 
λαού σε εορτές 
και σημαντικούς 
σταθμούς της ζωής 
του ανθρώπου 
(Χριστούγεννα - 
Πάσχα, Γέννηση 
- Βάπτιση - Γάμος - 
Θάνατος). 

Το τραπέζι του καφέ.

Το αστικό τραπέζι.

Το παραδοσιακό 
τραπέζι.

“Μάθημα 
Καραγκιόζη” 
Παρουσίαση των 
απαραίτητων 
εργαλείων/μέσων για 
τη δημιουργία μιας 
παράστασης.

Κοσμικά αντικέιμενα 
που σχετίζονται με 
την γέννηση.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ3)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ8)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)
Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ3)

530 Χ 60 Χ 25

320 Χ 45 Χ 35

560 Χ 60 Χ 70

90 Χ 90 Χ 30

90 Χ 90 Χ 30

90 Χ 90 Χ 30

300 Χ 60 Χ 30

300 Χ 55 Χ 38

τμχ.

τμχ.

 τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ4

α/α
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ΕΕ5

Προθήκη 
Τύπου Δ

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Τύπος Προθήκης Δ.

Θέσεις:

Γ.Π2, Γ.Π5, Γ.Π6, Δ.Π.1, Δ.Π2, 
Δ.Π7, Δ.Π8, Δ.Π9, Δ.Π10, 
Δ.Π11, Δ.Π12, Δ.Π13, Δ.Π14, 
Ε.Π1, Ε.Π2, Ε.Π3, Ζ.Π1, Ζ.Π2, 
Ζ.Π3, Ζ.Π4, Ζ.Π5, Ζ.Π6, Μ.Π1, 
Μ.Π2, Μ.Π3, Μ.Π4, Μ.Π5, Μ.Π6, 
Ν.Π1, Ν.Π2, Ν.Π3, Ν.Π4, Ν.Π5, 
Ν.Π6, Α.Π1, Α.Π2, Α.Π3, Α.Π4, 
Α.Π5, Α.Π6, Α.Π7, Α.Π8, Α.Π9, 
Α.Π10.

 Επίτοιχη προθήκη Τύπου Δ:

Επίτοιχη προθήκη τύπου ερμαρίου από μεταλλικό σκελετό. Η πλάτη, 
η βάση και τα πλαϊνά έχουν εσωτερικά μεταλλική επένδυση. Η όψη 
της προθήκης έχει ανοιγόμενες κρυστάλλινες επιφάνειες/θύρες 
που επιτρέπουν την πρόσβαση στο εσωτερικό της. Τα διαιρούμενα 
τμήματα της όψης της προθήκης (εκθεσιακός χώρος-θύρες) θα 
είναι ισομοιρασμένα σε δύο τμήματα για μήκος προθήκης μέχρι 
4.00 μέτρα. Στην περίπτωση μεγαλύτερου μήκους προθήκης θα 
είναι ισομοιρασμένα στο μικρότερο δυνατό αριθμό τμημάτων, 
όπου το κάθε ένα από αυτά δεν θα ξεπερνά τα 2,00 μέτρα. Κατά 
περίπτωση, όπου η προθήκη έχει ελεύθερη πλαϊνή όψη (όψη που 
δεν ακουμπάει σε τμήμα τοίχου του εκθεσιακού χώρου), τότε η όψη 
αυτή κατασκευάζεται από κρύσταλλο (και όχι από μέταλλο όπως οι 
υπόλοιπες προθήκες τύπου Δ). 

Όλα τα κρύσταλλα είναι αντιανακλαστικά extra clear (υπέρλευκα) 
laminated (πολυστρωματικά) πάχους 10 mm (6+4+0,76 μεμβράνη 
PVB).
Η προθήκη αποτελείται από τρία τμήματα, τη βάση (χώρος 
μηχανισμών), τον μεσαίο εκθεσιακό χώρο και την οροφή (χώρος 
φωτισμού). 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της προθήκης βάφονται με ηλεκτροστατική 
βαφή σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από 
δειγματισμό.

Σύστημα ανοίγματος προθήκης: 

Οι κρυστάλλινες επιφάνειες/θύρες στην όψη της προθήκης είναι 
ανοιγόμενες με μηχανισμούς μετακινούμενου άξονα περιστροφής 
(βλ. Άρθρο ΣΑΠ2).  Κατά μήκος της ζώνης τοποθέτησης του 
μηχανισμού, το κρύσταλλο βάφεται εσωτερικά (back painted) σε 
ύψος ≤ 10 εκ. ώστε ο μηχανισμός να μην είναι ορατός.

Στο μεταλλικό σκελετό της προθήκης ενσωματώνονται κλειδαριές 
τύπου ABLOY ή άλλες ισοδύναμες, που ασφαλίζουν το άνοιγμα στη 
βάση και στην οροφή της προθήκης.

Ο χώρος της οροφής (χώρος φωτισμού) είναι στεγανά 
διαχωρισμένος από τον μεσαίο εκθεσιακό χώρο και φιλοξενεί 
τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ο χώρος αυτός είναι 
επισκέψιμος από την πρόσοψη, μέσω ανακλινόμενης θύρας.

Η προθήκη τύπου Δ, κατά περίπτωση, φέρει σύστημα φωτισμού, 
σύστημα ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται 
παρακάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, η δε 
ανάλυσή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα της μελέτης.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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Γ.1.2.Κ1

Γ.1.3.Κ2

Δ.0.3.Κ3

Δ.0.3.Κ4

Δ.0.4.Κ5

Δ.0.4.Κ6

Δ.0.4.Κ7

Δ.0.4.Κ8

01

02

03

04

05

06

07

08

Aντικείμενα από 
τις συλλογές  
του Μουσείου 
ομαδοποιημένα ανά 
γεωγραφική περιοχή.

Aντικείμενα από τις
συλλογές του 
Μουσείου
ομαδοποιημένα ανά
γεωγραφική περιοχή.

Σύνολα αντικειμένων 
από οικοσκευή της 
αστικής κατοικίας 
(σάλα).

Σύνολα αντικειμένων 
από οικοσκευή της 
αστικής κατοικίας 
(υπνοδωμάτιο).

Σύνολα αντικειμένων 
από οικοσκευή του 
δωδεκανησιακού 
σπιτιού.

Σύνολα αντικειμένων 
από οικοσκευή 
του ηπειρώτικου - 
μετσοβίτικου σπιτιού. 

Σύνολα αντικειμένων 
από οικοσκευή του 
σκυριανού σπιτιού.

Σύνολα αντικειμένων 
από οικοσκευή της 
σαρακατσάνικης 
κατοικίας.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

500 Χ 70 Χ 280

500 Χ 70 Χ 280

650 Χ 200 Χ 280

435 Χ 100 Χ 280

530 Χ 130 Χ 280

345 Χ 85 Χ 280

345 Χ 85 Χ 280

345 Χ 85 Χ 280

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ5

α/α
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Δ.0.6.Κ10

Δ.1.2.Κ2

Δ.1.2.Κ3 α

Δ.1.2.Κ3 β

Ε.0.2.Κ5

Ε.0.3.Κ6

Μ.0.1.Κ1

09

10

11

12

13

14

15

Αντικείμενα σχετικά 
με το “μωσαϊκό της 
πόλης” κατά τον 20ό 
αι.

Πρωτογενής 
παραγωγή και 
πώληση των 
προϊόντων (εμπόριο). 

“Όλα του κόσμου τα 
καλά...”  Βασικά είδη 
διατροφής. “Η καλή 
νοικοκυρά ...”  Το 
Μαγερειό & το Κατώι
“Απ΄ το σπίτι στον 
αγρό...” Σκεύη 
Μεταφοράς.

“Όλα του κόσμου τα 
καλά...”  Βασικά είδη 
διατροφής. “Η καλή 
νοικοκυρά ...”  Το 
Μαγερειό & το Κατώι
“Απ΄ το σπίτι στον 
αγρό...” Σκεύη 
Μεταφοράς.

“Ο θίασος” 
Παρουσιάζονται οι 
βασικοί ήρωες του 
ελληνικού θεάτρου 
σκιών, καθώς και 
ρεκλάμες.    

“Της σκιάς τα έργα…” 
Αναφορά στους 
ήρωες του θεάτρου 
σκιών και στο 
ρεπερτόριο.

“Όλα απ’ τα χέρια 
μου περνούν…”
I) Συμβολική / 
σημειολογική 
αναπαράσταση της 
γυναικείας εργασίας. 
II) Έκθεση υφαντών 
για το παιδί.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ13)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)
Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο 
ΦΠΡΟ1+ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

330 Χ 350 Χ 280

420 Χ 60 Χ 280

570 Χ 85 Χ 280

570 Χ 85 Χ 280

390 Χ 70 Χ 240

310 Χ 25 Χ 280

295 Χ 90 Χ 280

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ5

α/α



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ

Σελ. 18ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Rev.8

Μ.0.2.Κ3 α

Μ.0.2.Κ3 β

Μ.0.3.Κ6

Μ.0.3.Κ7

Μ.1.1.Κ3

Μ.1.2.Κ6

Μ.1.2.Κ7

16

17

18

19

20

21          

22

“Τα σπιτίσια”.
Έκθεση υφαντών 
που εξυπηρετούν τις 
ανάγκες του σπιτιού.

“Τα σπιτίσια”.
Έκθεση υφαντών 
που εξυπηρετούν τις 
ανάγκες του σπιτιού.

“Υφαντά για όλες τις 
δουλειές” 
Έκθεση υφαντών 
που εξυπηρετούν 
καθημερινές 
ασχολίες, καθώς και 
ειδικές περιστάσεις 
(π.χ. γάμο).

“Ζικ ζακ, πετεινάκια, 
κάβουρες, σταυροί…”
Τα υφαντά και η 
διακόσμησή τους.

Παρουσιάζεται η 
τεχνική κατασκευής 
και η διακόσμηση 
των κεντημάτων.
I) “Άλλοι μετρούν, 
άλλοι γράφουν…”
II) “Τραγουδούν τα 
κεντήματα;”
III) “Ιστορίες της 
κλωστής”.

“Τα κεντήματα της 
Ελλάδας”.
Κεντήματα από 
Σποράδες.

“Τα κεντήματα της 
Ελλάδας”.
Κεντήματα από 
Δωδεκάνησα και 
Κυκλάδες.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

200 Χ 140  Χ 280

200 Χ 45 Χ 280

165 Χ 30 Χ 280

220 Χ 30 Χ 280

520 Χ 70 Χ 280

540 Χ 70 Χ 280

310 Χ 150 Χ 280

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ5

α/α
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Μ.1.2.Κ8

Μ.1.2.Κ9

Ζ.0.1.Κ2

Ζ.0.1.Κ3

Ζ.1.1.Κ2

Ν.0.1.Κ1 α

Ν.0.1.Κ1 β

Ν.0.1.Κ2 α

23

24

25

26

27

28

29          

30

“Τα κεντήματα της 
Ελλάδας”.
Κεντήματα από 
Ήπειρο.

“Τα κεντήματα της 
Ελλάδας”.
Κεντήματα από 
Κρήτη.

Βασικά γεωργικά 
εργαλεία για την 
καλλιέργεια σιτηρών.

Κτηνοτροφία, 
Υλοτομία, 
Μελισσοκομία.

Βαρελοποιός 
- Οινοποιός. 
Συντεχνίες-Σωματεία.

Παράδοση και 
Ταυτότητα

Παράδοση και 
Ταυτότητα

Παράδοση και 
Ταυτότητα

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

370 Χ 80 Χ 280

200 Χ 70 Χ 280

510 Χ 60 Χ 280

360 Χ 70 Χ 280

365 Χ 55 Χ 280

225 Χ 180 Χ 280

120 Χ 60 Χ 280

220 Χ 140 Χ 280

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ5

α/α
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Ν.0.1.Κ2 β

Ν.1.2.Κ2 α

Ν.1.4.Κ4

Ν.1.4.K5

Α.0.2.Κ1

Α.0.3.Κ2

31

32

33

34

35

36

Παράδοση και 
Ταυτότητα

Απο την γκλίτσα 
στο μπαστούνι και 
απο την μπόλια στο 
καπέλο.

“Κοιμήσου και 
παρήγγειλα…” 
Παιδικά ρούχα και 
εξαρτήματα.

Η αποδόμηση της 
φορεσιάς. Η φορεσιά 
της Σκοπέλου.

“Πίστη και Δέηση.”
Αντικείμενα 
από συλλογές 
αργυροχοϊας και 
χρυσοκεντητικής. 
Αφιερώματα 
επώνυμων πιστών σε 
Μονές. Στοιχεία για 
το μοναχικό βίο.

Αντικείμενα 
από συλλογές 
αργυροχοϊας και 
χρυσοκεντητικής 
που σχετίζονται με 
την Εκκλησιαστική 
Τελετουργία. Το 
Μυστήριο της Θείας 
Ευχαριστίας.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ27)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

180 Χ 60 Χ 280

120 Χ 125 Χ 280

190 Χ 80 Χ 280

270 Χ 175 Χ 280

250 Χ 50 Χ 280

595 Χ 80 Χ 280

τμχ.

τμχ.

τμχ

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)
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μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ5

α/α
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Α.0.3.Κ3 α

Α.0.3.Κ3 β

Α.0.3.Κ3 γ

Α.0.4.Κ4 α

Α.0.4.Κ4 β

Α.0.4.Κ4 γ

Α.0.5.Κ5 α

37    

38

39

40

41

42

43

“Από το Θείο, στο 
Κοσμικό. “Οι έφιπποι 
Άγιοι και σύνορα του 
χρόνου”

“Από το Θείο, στο 
Κοσμικό. “Οι έφιπποι 
Άγιοι και σύνορα του 
χρόνου”

“Από το Θείο, στο 
Κοσμικό. ” “Οι 
έφιπποι Άγιοι και 
σύνορα του χρόνου”

Γιορτές Χειμώνα - 
“Ευαγγελισμός” - - 
“Ω γλυκύ μου έαρ.”

Γιορτές Χειμώνα - 
“Ευαγγελισμός” - - 
“Ω γλυκύ μου έαρ.”

Γιορτές Χειμώνα - 
“Ευαγγελισμός” - - 
“Ω γλυκύ μου έαρ.”

Οι γιορτές του 
καλοκαιριού: 
“Προφήτης Ηλίας, Αϊ 
Γιάννης, Παναγία.”

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ29)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ29)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

290 Χ 60 Χ 280

170 Χ 60 Χ 280

145 Χ 60 Χ 280

320 Χ 85 Χ 280

170 Χ 90 Χ 280

120 Χ 60 Χ 280

215 Χ 55 Χ 280

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ5

α/α
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Α.0.5.Κ5 β

Α.0.5.Κ5 γ

Α.0.1.Κ6

Α.0.4.Κ7

Α.1.1.Κ1

Α.1.2.Κ2

Α.1.3.Κ4 α

44    

45

46

47

48

49

50

Οι γιορτές του 
καλοκαιριού: 
“Προφήτης Ηλίας, Αϊ 
Γιάννης, Παναγία.”

Οι γιορτές του 
καλοκαιριού: 
“Προφήτης Ηλίας, Αϊ 
Γιάννης, Παναγία.”

“Συνύπαρξη 
Θρησκευμάτων”. 

Αποκριάτικες 
μεταμφιέσεις. 
Γενίτσαρος και 
Μπούλα.

Αντικείμενα 
από τη συλλογή 
αργυροχοϊας, 
τάματα.

Εκκλησιαστικά 
Αντικείμενα που 
σχετίσζονται με 
το Μυστήριο της 
Βάπτισης και του 
Γάμου.

Κοσμικά Αντικείμενα 
που σχετίζονται με 
το Μυστήριο της 
Βάπτισης.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ29)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2) 

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

115 Χ 75 Χ 280

130 Χ 80 Χ 280

330 Χ 60 Χ 280

210 Χ 80 Χ 280

245 Χ 55 Χ 280

325 Χ 65 Χ 280

260 Χ 65 Χ 280

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ5

α/α
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Α.1.3.Κ4 β

Α.1.3.Κ4 γ

Α.1.4.Κ5 α

Α.1.4.Κ5 β

Α.1.4.Κ5 γ

Α.1.4.Κ5 δ

Α.1.4.Κ6

51

52

53

54

55

56

57

Κοσμικά Αντικείμενα 
που σχετίζονται με 
το Μυστήριο της 
Βάπτισης.

Κοσμικά Αντικείμενα 
που σχετίζονται με 
το Μυστήριο της 
Βάπτισης.

Κοσμικά Αντικείμενα 
που σχετίζονται με το 
Μυστήριο του Γάμου.

Κοσμικά Αντικείμενα 
που σχετίζονται με το 
Μυστήριο του Γάμου.

Κοσμικά Αντικείμενα 
που σχετίζονται με το 
Μυστήριο του Γάμου

Κοσμικά Αντικείμενα 
που σχετίζονται με το 
Μυστήριο του Γάμου

Κοσμικά Αντικείμενα 
που σχετίζονται με το 
Μυστήριο του Γάμου.

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ29)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ29) 

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2) 

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2) 

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2) 

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2) 

140 Χ 110 Χ 280

125 Χ 110 Χ 280

210 Χ 60 Χ 280

110 Χ 80 Χ 280

105 Χ 80 Χ 280

125 Χ 90 Χ 280

215 Χ 130 Χ 280

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ5

α/α
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Α.1.5.Κ7 α

Α.1.5.Κ7 β

Α.1.5.Κ7 γ

Α.1.5.Κ7 δ

Α.1.5.Κ8

58

59

60

61

62

63

Εκκλησιαστικά και 
Κοσμικά Αντικείμενα 
που σχετίζονται με το 
θάνατο.

Εκκλησιαστικά και 
Κοσμικά Αντικείμενα 
που σχετίζονται με το 
θάνατο.

Εκκλησιαστικά και 
Κοσμικά Αντικείμενα 
που σχετίζονται με το 
θάνατο.

Εκκλησιαστικά και 
Κοσμικά Αντικείμενα 
που σχετίζονται με το 
θάνατο.

Κοπτικό ύφασμα-
σάβανο.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2) 

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ29) 

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2) 

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2) 

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

210 Χ 65 Χ 
240 (θα εξαρτηθεί απο 
την κλίση της στέγης)

105 Χ 70 Χ 
270 (μέγιστο)

105 Χ 75 Χ 
270 (μέγιστο)

100 Χ 90 Χ 
270 (μέγιστο)

270 Χ 75 Χ
 270 (μέγιστο)

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ5

α/α
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ΕΕ6

Προθήκη 
Τύπου Δ1

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Τύπος Προθήκης Δ1.

Θέσεις:

Ν.Π1, Ν.Π2, Ν.Π3, Ν.Π4, Ν.Π5, 
Ν.Π6.

 Επίτοιχη προθήκη Τύπου Δ1:

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)

Σύστημα ανοίγματος προθήκης: 

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)
Στον μεσαίο εκθεσιακό χώρο της προθήκης, κατά περίπτωση, 
διαμορφώνονται μεταλλικά συρτάρια ή ερμάρια, επισκέψιμα στο 
κοινό πλάτους ≤ 60 εκ. Το σύστημα ανοίγματός τους αποτελείται 
από τηλεσκοπικούς μηχανισμούς αντοχής ≥ 60 kg. Τα εκθέματα 
που βρίσκονται στο εσωτερικό των συρταριών καλύπτονται με 
προστατευτικό κρύσταλλο. Τα συρτάρια διαθέτουν αυτόματο 
φωτισμό και ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας τύπου ABLOY ή 
άλλη ισοδύναμη. 

Τα ερμάρια φέρουν μεταλλικό σωλήνα για την στήριξη ενδυμάτων 
σε κρεμάστρες.

Η προθήκη τύπου Δ1, κατά περίπτωση, φέρει σύστημα φωτισμού, 
σύστημα ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται 
παρακάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, 
η δε ανάλυσή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή Σχέδια

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές
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Ν.0.3.Κ3 α

Ν.0.3.Κ3 β

Ν.0.4.Κ4 α

Ν.0.4.Κ4 β

Ν.1.1.Κ1 α

Ν.1.1.Κ1 β

01

02

03

04

05

06

“όπου γάμος και 
χαρά …”

“Η φορεσιά στην 
καθημερινή ζωή 
αναλόγως ηλικιάς και 
κοινωνικής θέσης”

“Εκ δυσμών και εξ 
ανατολών - μνήμη 
και ταυτότητα”.

“Τα μπακούρια”.

“Με βελόνα και 
κλωστή, με στημόνι 
και υφάδι.”

“και σηκώθηκε το 
ποδοφούστανο της - 
απο τον χιτώνα στο 
πουκάμισο.”

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ24)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ24)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ24)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ1, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ24)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ26)

240 Χ 145 Χ 280

485 Χ 80 Χ 280

465 Χ 130 Χ 280

210 Χ 180 Χ 280

500 Χ 140 Χ 280

225 Χ 125 Χ 280
75 X 215 x 280

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ6

α/α
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Ν.1.2.Κ2 β

Ν.1.3.Κ3 α

Ν.1.3.Κ3 β

Ν.1.3.Κ3 γ

07

08

09

10

Δύο θεματικές 
ενότητες:
I) Απ’ τη γκλίτσα στο
μπαστούνι - από την 
μπόλια στο καπέλο.
II) Τα 
κεφαλοδεσίματα

Κοσμήματα και 
Όπλα (από τη 
Συλλογή Μάντως 
Οικονομίδου.)

 

Κοσμήματα και 
Όπλα (από τη 
Συλλογή Κοσμικής 
Αργυροχοϊας.)

Κοσμήματα και 
Όπλα (από τη 
Συλλογή Κοσμικής 
Αργυροχοϊας. )

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ26)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

515 Χ 95 Χ 280

340 Χ 50 Χ 280

270* Χ 50 Χ 280

*απαιτείται έλεγχος
διαστάσεων shaft

145* Χ 50 Χ 280

*απαιτείται έλεγχος
διαστάσεων shaft

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ6

α/α
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ΕΕ7

Προθήκη 
Τύπου E

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Τύπος Προθήκης E.

Θέσεις:

Δ.Π1, Δ.Π3, Δ.Π4, Ε.Π1, Ε.Π2, 
Ε.Π3, Ε.Π4, Ε.Π5, Μ.Π.1, Μ.Π3, 
Μ.Π4.

 Αναρτώμενη επίτοιχη προθήκη Τύπου Ε:

Προθήκη βάθους ≤20 εκ. που αναρτάται στις εκθεσιακές επιφάνειες.
Αποτελείται από μεταλλική βάση πακτωμένη στον τοίχο, πάνω 
στην οποία προσαρμόζεται κρυστάλλινος κώδωνας. Η βάση της 
προθήκης αποτελείται από μεταλλικό φέροντα σκελετό πάχους 5 εκ. 
Ο κώδωνας κατασκευάζεται από κρύσταλλα αντιανακλαστικά ex-
tra clear (υπέρλευκα) laminated (πολυστρωματικά) πάχους 10 mm 
(6+4+0,76 μεμβράνη PVB) ενωμένα μεταξύ τους υπό γωνία 45°.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της προθήκης βάφονται με ηλεκτροστατική 
βαφή σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από 
δειγματισμό.

Σύστημα ανοίγματος προθήκης: 

Ο κρυστάλλινος κώδωνας ανοίγει με περιστροφή του κατά 90° περί 
τον κάθετο άξονα και με τη βοήθεια μεντεσέδων μικρής διατομής.  
Η προθήκη κλειδώνει με δύο κλειδαριές ασφαλείας τύπου ABLOY ή 
άλλες ισοδύναμες. 

Η προθήκη τύπου Ε, κατά περίπτωση, φέρει σύστημα φωτισμού, 
σύστημα ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται 
παρακάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, 
η δε ανάλυσή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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Δ.0.1.Κ19 

Δ.0.1.Κ20

Δ.0.1.Κ21

Δ.0.1.Κ22

Ε.0.2.Κ19

Ε.0.4.Κ20

Ε.0.4.Κ21

Ζ.0.1.Κ1 α

Ζ.0.1.Κ1 β

Ζ.0.1.Κ1 γ

Ζ.0.1.Κ1 δ

Ζ.0.1.Κ1 ε

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Προικοσύμφωνα, 
συμβολαιογραφικά 
έγγραφα και άλλο 
αρχειακό υλικό 
σχετικό με την 
κατοικία.

Σκηνικά θεάτρου 
σκιών που 
απεικονίζουν 
εξωτερικές όψεις 
κατοικών.

Σκηνικά θεάτρου 
σκιών που 
απεικονίζουν 
εξωτερικές όψεις 
κατοικών.

Σκηνικό θεάτρου 
σκιών που απεικονίζει 
εσωτερικό κατοικίας.

Ρεκλάμα του θεάτρου 
σκιών.

Ρεκλάμα του θεάτρου 
σκιών.

Ρεκλάμα του θεάτρου 
σκιών.

Η εργασία στην 
Ελλάδα κατά το 
19ο και 20ό αι. 
(Χρονολόγιο)

Η εργασία στην 
Ελλάδα κατά το 
19ο και 20ό αι. 
(Χρονολόγιο)

Η εργασία στην 
Ελλάδα κατά το 19ο 
και 20ό αι.(Χρ.) 

Η εργασία στην 
Ελλάδα κατά το 
19ο και 20ό αι. 
(Χρονολόγιο)

Η εργασία στην 
Ελλάδα κατά το 
19ο και 20ό αι. 
(Χρονολόγιο)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

120 Χ 15 Χ 100

125 Χ 15 Χ 170

110 Χ 15 Χ 125

120 Χ 15 Χ 90

100 Χ 15 Χ 100

175 Χ 15 Χ 240

115 Χ 15 Χ 80

80 Χ 15 Χ 160

130 Χ 15 Χ 95

65 Χ 15 Χ 90

70 Χ 25 Χ 40

30 Χ 15 Χ 20

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ7 

α/α
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Ζ.0.1.Κ1 ζ

Ζ.0.1.Κ1 η

Ζ.0.1.Κ1 θ

Ζ.1.1.Κ3

N.1.4.Κ7

13

14

15

16

17

18

Η εργασία στην 
Ελλάδα κατά το 
19ο και 20ό αι. 
(Χρονολόγιο)

Η εργασία στην 
Ελλάδα κατά το 
19ο και 20ό αι. 
(Χρονολόγιο)

Η εργασία στην 
Ελλάδα κατά το 
19ο και 20ό αι. 
(Χρονολόγιο)

Τυποβαφέας και 
προϊόντα. Διάφοροι 
τεχνίτες.

Να σας ζήσει!

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

110 Χ 20 Χ 50

50 Χ 45 Χ 50

15 Χ 15 Χ 10

175 Χ 20 Χ 180 

70 Χ 15 Χ 190

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

3

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ7 

α/α
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ΕΕ8

Προθήκη 
Τύπου Ζ

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής:

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Τύπος Προθήκης Ζ.

Θέσεις:

Ε.Π1, Ε.Π2, Ε.Π3, Ε.Π4, Ε.Π5, 
Μ.Π1, Μ.Π3, Μ.Π4, Μ.Π.5, 
Μ.Π6.

 Χωνευτή προθήκη διπλής όψεως Τύπου Ζ:

Χωνευτή προθήκη διπλής όψεως, που προσαρμόζεται στα ανοίγ-
ματα (θύρες, παράθυρα) των εκθεσιακών χώρων. Κατασκευάζεται 
από μεταλλική πλαισιωτή φέρουσα κατασκευή. Η προθήκη πακτώ-
νεται στο πρέκι και στην ποδιά του ανοίγματος και αποτελείται από 
δύο κρυστάλλινες επιφάνειες εκατέρωθεν. Όλα τα κρύσταλλα είναι 
αντιανακλαστικά extra clear (υπέρλευκα) laminated (πολυστρωμα-
τικά) πάχους 10 mm (6+4+0,76 μεμβράνη PVB). 

Η πλάτη της προθήκης οταν είναι τυφλή είναι βαμμένη (backpainted).
       
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της προθήκης βάφονται με ηλεκτροστα-
τική βαφή σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από 
δειγματισμό.

Σύστημα ανοίγματος προθήκης: 

Η μια εκ των δύο όψεων της προθήκης ανοίγει με μηχανισμό 
μετακινούμενου άξονα περιστροφής (βλ. Άρθρο ΣΑΠ2). Η 
προθήκη κλειδώνει με κλειδαριές ασφαλείας τύπου ABLOY ή άλλες 
ισοδύναμες.

Η προθήκη τύπου Ζ, κατά περίπτωση, φέρει σύστημα φωτισμού, 
σύστημα ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται 
παρακάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, 
η δε ανάλυσή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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Ε.0.1.Κ1

Ε.0.1.Κ2

Ε.0.1.Κ3

Ε.0.4.Κ8

Ε.0.4.Κ9

Μ.0.1.Κ2

Μ.1.1.Κ1

Μ.1.1.Κ2

01

02

03

04

05

06

07

08

“Το Καφενείο του 
Μορφονιού”.  Ένας 
ολόκληρος κόσμος σε 
μία φιγούρα! 

“Η αποθέωση”. 
Παρουσιάζονται 
φιγούρες μεγάλων 
διαστάσεων που 
χρησιμοποιούνταν 
κατά την αποθέωση. 

“Μεταμορφώσεις 
…” Οι ήρωες του 
θεάτρου σκιών 
“μεταμορφώνονται” 
στο πλαίσιο 
διαφόρων ρόλων.

“Σκηνικά και σκηνικά 
βοηθήματα.”  Έκθεση 
ποικίλων σκηνικών 
βοηθημάτων 
από διάφορες 
παραστάσεις. 

“Μουσική” 
Παρουσιάζονται 
μουσικά όργανα από 
διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας και 
φιγούρες μουσικών.  

“Κάλτσα απ’ τον τόπο 
σου…” Παρουσίαση 
εργαλείων 
καλτσοπλεκτικής 
και φυσικών 
αντικειμένων.

“Κλωστές, κόμποι και 
θηλειές”.
Παρουσιάζονται 
δαντέλες για τη 
διακόσμηση του 
σπιτιού και της 
φορεσιάς.

“Τα λευκοκεντημένα”.
Παρουσιάζονται 
λευκοκεντήματα 
για τη διακόσμηση 
του σπιτιού και της 
φορεσιάς.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

100 Χ 60 Χ 200

115 Χ 60 Χ 260

100 Χ 60 Χ 200

115 Χ 40 Χ 215

100 Χ 40 Χ 200

100 Χ 65 Χ 220

115 Χ 40 Χ 245

110 Χ 40 Χ 245

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ8

α/α
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Μ.1.1.Κ4

Μ.1.1.Κ5

Μ.1.3.Κ11

09

10

11

“Και από την 
καλή και από την 
ανάποδη”.
Έκθεση τσεβρέδων.

“Με βελόνα και 
κλωστή”.
Παρατίθενται πρώτες 
ύλες και εργαλεία 
κεντητικής.

“Με νέα χρήση!”
Έκθεση κεντημάτων 
τα οποία έχουν 
αποκτήσει στην 
πορεία του χρόνου 
νέα χρήση και 
λειτουργία.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

100 Χ 30 Χ 150

100 Χ 30 Χ 150

90 Χ 40 Χ 220

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ8

α/α
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ΕΕ9

Προθήκη 
Τύπου Η

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Τύπος Προθήκης Η.

Θέσεις:

ΤΖ.Π2, Κ.Π1, Κ.Π2.

Λυόμενη ελεύθερη περίοπτη προθήκη Τύπου Η:

Σύστημα περίοπτων προθηκών πιστοποιημένης συνδεσμολογίας με 
δυνατότητα  συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης και επέκτασης 
σε διάφορες κατευθύνσεις. Τοποθετούνται στους χώρους περιοδικών 
εκθέσεων (Κτηριακή Ενότητα Κ, Όροφος Τζαμί Τσισδαράκη) και 
συναρμολογούνται με τρόπο τέτοιο ώστε να εξυπηρετούν τις εκάστοτε 
εκθεσιακές ανάγκες των περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου.

Η βάση και η οροφή της προθήκης είναι μεταλλικές. Όλες οι πλευρές 
της προθήκης  κατασκευάζονται από κρύσταλλα αντιανακλαστικά 
extra clear (υπέρλευκο) laminated (πολυστρωματικό) με γυαλί 
πάχους 10 mm (6+4+0,76 μεμβράνη PVB). 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της προθήκης βάφονται με ηλεκτροστατική 
βαφή σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από 
δειγματισμό.

Σύστημα ανοίγματος προθήκης: 

Η μια εκ των τεσσάρων κρυστάλλινων πλευρών της προθήκης 
αποτελεί τη θύρα στην οποία προσαρμόζεται μηχανισμός πύρου 
περιστροφής (βλ. Άρθρο ΣΑΠ3). Στο πάνω και κάτω τμήμα της 
προθήκης ενδέχεται να απαιτηθεί η συγκόλληση φύλλων αλουμινίου 
ώστε να σταθεροποιούνται τα κρύσταλλα με τη βάση και την 
οροφή. Στο πάνω και κάτω τμήμα της προθήκης προσαρμόζονται 
κατά περίπτωση μηχανισμοί ανοίγματος και κατά μήκος της ζώνης 
τοποθέτησής τους, το κρύσταλλο βάφεται εσωτερικά (back painted).

Στα σημεία συνένωσης των περιμετρικών κρυστάλλων τοποθετούνται 
διαφανή ελαστικά στεγανωτικά παρεμβύσματα. Η προθήκη κλειδώνει 
στη βάση και στην οροφή της με κλειδαριές ασφαλείας τύπου ABLOY 
ή άλλες ισοδύναμες.

Η προθήκη τύπου Η, κατά περίπτωση, φέρει σύστημα φωτισμού, 
σύστημα ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται 
παρακάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, 
η δε ανάλυσή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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Π.ΠΕ.Κ1

ΤΖ.Κ1

01

02

Κενές προθήκες που 
φιλοξενούν 
περιοδικές εκθέσεις.

Κενές προθήκες που 
φιλοξενούν 
περιοδικές εκθέσεις.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)
Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο 
ΦΠΡΟ1+ΦΠΡΟ2)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)

90 Χ 90 Χ 200

90 Χ 90 Χ 200

τμχ.

τμχ.

30

10

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

ΕΕ9

α/α
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ΕΕ10

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S1

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Ειδική κατασκευή Τύπου S1.

Θέσεις:

ΤΖ.Π1.

Eιδική Kατασκευή S1:

Σύνθετη κατασκευή ειδικά σχεδιασμένη για “διαδραστική” χρήση. 
Κατασκευάζεται σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο και αποτελείται 
από δύο μέρη, 

1. Το εμπρόσθιο τμήμα κατασκευάζεται ώς κρυστάλλινη προθήκη 
διαστάσεων: μήκος 170 εκ., πλάτος 66 εκ., ύψος 220 εκ.

Το άνοιγμα της προθήκης γίνεται με κίνηση του μεγάλου φύλλου 
της όψεως , με ανακλινόμενο και κυλιόμενο (συρόμενο) μηχανισμό 
δύο κινήσεων (βλ. Άρθρο ΣΑΠ 1). 

Οι δύο πλαϊνές πλευρές παραμένουν διαφανείς και η πλευρά που 
εφάπτεται με την υπόλοιπη κατασκευή, βάφεται εσωτερικά (back 
painted) σε όλη την επιφάνειά της.

2. Το πίσω τμήμα αποτελεί σύνθετη κατασκευή που αποτελείται απο   
συρτάρια και κρυστάλλινες επιφάνειες με συνολικές διαστάσεις:  
μήκος 170 εκ., πλάτος 57 εκ., ύψος 220 εκ. Διαφέρει σε κάθε 
προθήκη και κατασκευάζεται σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο (βλ. 
σχέδιο προθήκης εκθεμάτων TZ.0.1.Κ4 και TZ.0.1.Κ5, )

Οι κρυστάλλινες θύρες στις δύο όψεις της προθήκης ανοίγουν με 
μηχανισμό ανοίγματος μικρού πύρου περιστροφής (βλ. Άρθρο ΣΑΠ 
3).

Τα κλειστά τμήματα της κατασκευής είναι αδιαφανή και 
κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα ή FOREX βαμμένο σε χρώμα 
RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματισμό.   

Τα κρύσταλλα του εμπρόσθιου τμήματος ειναι  αντιανακλαστικά ex-
tra clear (υπέρλευκα) laminated (πολυστρωματικά) πάχους 10 mm 
(6+4+0,76 μεμβράνη PVB)  

Τα κρύσταλλα του πίσω τμήματος είναι είναι αντιανακλαστικά ex-
tra clear (υπέρλευκα) laminated (πολυστρωματικά) πάχους 8 mm 
(4+4+0,76 μεμβράνη PVB).

Είδος Περιγραφή Σχέδια

I. II.

VI.

IV.

III.

V.

VII.

S1 S1

II.

I.

III.

IV. V.
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ΕΕ10

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S1

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Ειδική κατασκευή Τύπου S1.

Θέσεις:

ΤΖ.Π1.

Οι προθήκες φωτίζονται από προβολείς τύπου σποτ LED (βλ. Άρθρο 
ΦΠΡΟ1).    
           
Τα μεταλλικά συρτάρια ανοίγουν με τηλεσκοπικούς μηχανισμούς 
βαρέως τύπου και φέρουσας αντοχής ≥ 60kg. Τα εκθέματα 
που βρίσκονται στο εσωτερικό των συρταριών καλύπτονται με 
προστατευτικό κρύσταλλο. Η αφή/σβέση των γραμμικών φωτιστικών 
τύπου LED (βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2) που ενσωματώνονται στα συρτάρια 
γίνεται αυτόματα κατά το άνοιγμα/κλείσιμο των συρταριών. 

Όλα τα ανοιγόμενα τμήματα της κατασκευής ασφαλίζουν με 
κλειδαριές τύπου ABLOY ή άλλες ισοδύναμες. 

Ο έλεγχος του μικροκλίματος εντός της κατασκευής (προθήκες, 
συρτάρια) γίνεται με παθητικό σύστημα ελέγχου της σχετικής 
υγρασίας (βλ. Άρθρο Μ2, Μ3).

Η ειδική κατασκευή τύπου S1, φέρει σύστημα φωτισμού, σύστημα 
ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται και παρακάτω 
στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, η δε ανάλυσή 
τους περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της Μουσειογραφικής 
Μελέτης Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδια

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

I. II.

VI.

IV.

III.

V.

VII.

S1 S1

II.

I.

III.

IV. V.
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ΑΡΘΡΟ

Σελ. 38ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Rev.8

TZ.0.1.Κ4

TZ.0.1.Κ5

01

02

Πρόσοψη
Τα “Κειμήλια της 
Μικράς Ασίας” .
Πίσω όψη
Ι. Οι πρώτες δωρεές.
ΙΙ. Οι πρώτες αγορές.
III. Οι πρώτες αγορές
IV. Προσωπικότητες.
V. Προσωπικότητες.
VI. Εμπλουτισμοί 
συλλογών : 
Ετερόκλητα.
VII. Εμπλουτισμοί 
συλογών.

Πρόσοψη
Δωρεές (Zώρα - 
Καρασταμάτη)
Πίσω όψη
Ι.Συλλογή Α. 
Χατζιμηχάλη
ΙΙ. Επαναπατρισμός 
αντικειμένων απο 
παλαιοπωλείο 
Soustiel.
III. Δωρεά συλλογής 
Η. Τριανταφυλλίδη.
IV. Συγκρότηση νέας 
συλλογής : Τάματα.
V. Συγκρότηση 
νέας συλλογής : 
Λευκοκεντική.
VI. Συγκρότηση νέας 
συλλογής : Μάσκες.
VII. Συγκρότηση 
νέας συλλογής : 
Κούκλες.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

170 Χ 127 Χ 220

170 Χ 127 Χ 220

τμχ.

τμχ.

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ10
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ΕΕ11

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S2

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής:

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Ειδική κατασκευή Τύπου S2.

Θέσεις:

Δ.Π1, Δ.Π3, Δ.Π4, Δ.Π5, Δ.Π6, 
Δ.Π7, Δ.Π8, Ε.Π1, Ε.Π4, Ε.Π5, 
Μ.Π.1, Μ.Π3, Μ.Π4, Α.Π1, Α.Π5, 
Α.Π6.

Eιδική Kατασκευή S2:

Μεταλλικό βάθρο κατασκευασμένο από μεταλλική φέρουσα 
πλαισιωτή κατασκευή με νευρώσεις και μεταλλική επένδυση βαμμένη 
σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματισμό. 

Η φέρουσα ικανότητας της κατασκευής πρέπει να είναι ικανή να 
φέρει βαρέα αντικείμενα (έπιπλα, κ.α.). Κατά περίπτωση, στο άνω 
τμήμα της κατασκευής τοποθετείται προστατευτικό διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit ύψους 75 εκ και πάχους 12mm, στερεωμένο 
σε μεταλλικό προφίλ. Κατά περίπτωση η κατασκευή φωτίζεται με 
γραμμικά φωτιστικά τύπου LED (βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2).

Η ειδική κατασκευή τύπου S2, κατά περίπτωση, φέρει σύστημα 
φωτισμού, ψηφιακές εφαρμογές, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται 
παρακάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, 
η δε ανάλυσή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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Δ.0.1.Κ1 α

Δ.0.1.Κ1 β

Δ.0.2.Κ13

Δ.0.3.Κ14

Δ.0.3.Κ15

Δ.0.4.Κ16

Δ.0.4.Κ17

Δ.0.4.Κ18

Δ.0.4.Κ19

Δ.0.7.Κ11

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Αρχιτεκτονικά και 
διακοσμητικά μέλη 
και εξαρτήματα 
νεοκλασικών - 
παραδοσιακών 
κατοικιών.

Αρχιτεκτονικά και 
διακοσμητικά μέλη 
και εξαρτήματα 
νεοκλασικών - 
παραδοσιακών 
κατοικιών.

Βάθρο με έργο 
τέχνης σύγχρονου 
καλλιτέχνη.

Κουκλόσπιτο. 
Επτανησιακό σπίτι.

Κουκλόσπιτο. 
Αστική κατοικία.

Κουκλόσπιτο. 
Δωδεκανησιακό σπίτι.

Κουκλόσπιτο. 
Ηπειρώτικο-
Μετσοβίτικο σπίτι.

Κουκλόσπιτο. 
Σκυριανό σπίτι.

Κουκλόσπιτο. 
Σαρακατσάνικη 
κατοικία.

Έκθεση φορητών 
έργων του Θεόφιλου.

Χωρίς προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Χωρίς προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Χωρίς προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Κουκλόσπιτο:
(βλ. Άρθρο ΕΕ35)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Κουκλόσπιτο:
(βλ. Άρθρο ΕΕ35)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Κουκλόσπιτο:
(βλ. Άρθρο ΕΕ35)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Κουκλόσπιτο:
(βλ. Άρθρο ΕΕ35)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Κουκλόσπιτο:
(βλ. Άρθρο ΕΕ35)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Κουκλόσπιτο:
(βλ. Άρθρο ΕΕ35)

Χωρίς προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit. 

500 Χ 45 Χ 15

175 Χ 150 Χ 15

80 Χ 80 Χ 15

125 Χ 125 Χ 15

125 Χ 125 Χ 15

125 Χ 125 Χ 15

125 Χ 125 Χ 15

125 Χ 125 Χ 15

125 Χ 125 Χ 15

360 Χ 40 Χ 15

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ11
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ
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Ε.0.4.Κ17

Ε.0.5.Κ18 α

Ε.0.5.Κ18 β

Μ.0.1.Κ5

Μ.0.2.Κ8

Μ.0.3.Κ9

Z.0.1.Κ4

Α.0.5.Κ8

Γ.0.1.Κ3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Οι “δρόμοι” της 
Δύσης και της 
Ανατολής στις 
μορφές της 
ψυχαγωγίας.  

Οι “δρόμοι” της 
Δύσης και της 
Ανατολής στις 
μορφές της 
ψυχαγωγίας - Προς 
διασκέδασιν…

Οι “δρόμοι” της 
Δύσης και της 
Ανατολής στις 
μορφές της 
ψυχαγωγίας - Προς 
διασκέδασιν…

Φυσικό έκθεμα: 
Aργαλειός.

Φυσικό έκθεμα: 
Όρθιος αργαλειός.

Φυσικό έκθεμα: 
Εκκοκιστήριο 
βαμβακιού. 

Εξειδικευμένες 
καλλιέργειες (Aμπέλι-
κρασί-ρακί, ελιά, 
μαστίχα, φυστίκι και 
στραγάλι).

Εκκλησιαστική 
ξυλογλυπτική. 
Ρολόι τοίχου.

Η προσφυγοπούλα

Χωρίς προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.

Χωρίς προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.

Χωρίς προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ21)
Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)
Χωρίς πρ. διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.

Με προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.

Χωρίς προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.

Χωρίς προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.
Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Με πρ.διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.
Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Χωρίς προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.
Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

375 Χ 120 Χ 15

447 Χ 120 Χ 15

200 Χ 90 Χ 15

285 Χ 220 Χ 15

320 Χ 50 Χ 5

155 Χ 60 Χ 15

385 Χ 160 Χ 15

270 Χ 80 Χ 15

100 Χ 75 Χ 15

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ11
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ
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ΕΕ12

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S3

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Ειδική κατασκευή Τύπου S3.

Θέσεις:

Ε.Π1,Ε.Π2, Ε.Π3.

 Eιδική Kατασκευή S3:

Σύνθετη αυτόφωτη κατασκευή διαστάσεων: μήκος 750 εκ., 
πλάτος 40 εκ. και ύψος 240 εκ. χωρισμένη σε δύο τμήματα 
καθ’ ύψος. Κατασκευάζεται από μεταλλικό φέροντα σκελετό με 
μεταλλικές επενδύσεις και κρυστάλλινες όψεις. Τα κρύσταλλα 
είναι αντιανακλαστικά extra clear (υπέρλευκα) laminated 
(πολυστρωματικά) πάχους 10 mm (6+4+0,76 μεμβράνη PVB).

Το κάτω τμήμα της κατασκευής, ύψους 1,30 m, χωρίζεται με 
ενδιάμεσα φύλλα τύπου Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο δημιουργώντας 
δύο εκθεσιακές αμφίπλευρες πλαισιωτές επιφάνειες με διάκενο. Οι 
κρυστάλλινες όψεις κατά μήκος των δυο πλευρών της κατασκευής 
διαιρούνται σε τρία ισομήκη τμήματα τα οποία σύρονται επί οδηγών 
κύλισης για την πρόσβαση στο εσωτερικό της κατασκευής. 

Το άνω τμήμα της κατασκευής  ύψους 70 εκ., κατασκευάζεται με 
αντίστοιχο τρόπο όπως και το κάτω τμήμα της. Στις δύο όψεις 
υπάρχει σε όλο το μήκος ψηφιακή εκτύπωση.

Τα κρύσταλλα ασφαλίζουν με κλειδαριές τύπου ABLOY ή άλλες 
ισοδύναμες. Οι εκθεσιακές επιφάνειες φωτίζονται με γραμμικά 
φωτιστικά τύπου LED (βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2) τα οποία τοποθετούνται 
σε εσοχές στην οροφή και τη βάση της κατασκευής. 

Η ειδική κατασκευή τύπου S3, φέρει σύστημα φωτισμού, σύστημα 
ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται παρακάτω στο 
πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, η δε ανάλυσή τους 
περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ
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E.0.2.Κ401 Φιγούρες από χώρες 
της Ανατολής, την 
Τουρκία, την Ελλάδα 
και αλλού, που 
καταδεικνύουν την 
ιστορική πορεία του 
θεάτρου σκιών από 
τα βάθη της Ασίας 
μέχρι τη Βαλκανική 
και τη Μεσόγειο. 

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

750 Χ 40 Χ 240 τμχ. 1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ12
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ
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ΕΕ13

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S4

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Ειδική κατασκευή Τύπου S4.

Θέσεις:

Μ.Π1, Μ.Π3, Μ.Π4.

Eιδική Kατασκευή S4:

Σύνθετη κατασκευή διαστάσεων: μήκος 470 εκ., πλάτος 60 εκ. 
και ύψος 75 εκ. η οποία περιλαμβάνει τρεις εκθεσιακούς χώρους 
(μια συρταριέρα και δύο κρυστάλλινες προθήκες). Κατασκευάζεται 
από μεταλλικό φέροντα σκελετό με μεταλλική επένδυση βαμμένη 
σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματισμό, 
καθώς και από κρυστάλλινες επιφάνειες.                                                                           

Το κεντρικό τμήμα της κατασκευής περιλαμβάνει τρία μεταλλικά 
συρτάρια που ανοίγουν με τηλεσκοπικούς μηχανισμούς βαρέως 
τύπου και φέρουσας αντοχής ≥ 60kg. Τα εκθέματα που βρίσκονται 
στο εσωτερικό των συρταριών καλύπτονται με προστατευτικό 
κρύσταλλο. Η αφή/σβέση των γραμμικών φωτιστικών τύπου LED 
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2) που ενσωματώνονται στα συρτάρια γίνεται 
αυτόματα κατά το άνοιγμα/κλείσιμο των συρταριών. 

Επάνω από τα συρτάρια υπάρχει χωριστός εκθεσιακός χώρος 
καλυμμένος με κρύσταλλο. 

Τα υπόλοιπα τμήματα της κατασκευής, κατασκευάζονται από 
κρύσταλλο (όψη, οροφή) και στο εσωτερικό της τοποθετούνται έως 
τρία κρυστάλλινα ράφια. 

Ο φωτισμός γίνεται με προβολείς τύπου σποτ LED (βλ. Άρθρο 
ΦΠΡΟ1)  οι οποίοι τοποθετούνται σε οριζόντιες ράγες στηριγμένες 
στο μεταλλικό σκελετό της κατασκευής. 

Τα κρύσταλλα είναι αντιανακλαστικά extra clear (υπέρλευκα) lami-
nated (πολυστρωματικά) πάχους 10 mm (6+4+0,76 μεμβράνη 
PVB). 

Οι κρυστάλλινες οροφές της κατασκευής είναι ανοιγόμενες περί 
οριζόντιο άξονα με υδραυλικό σύστημα ανοίγματος με βραχίονες  
(βλ. Άρθρο ΣΑΠ 4).     
  
Όλα τα ανοιγόμενα τμήματα της κατασκευής ασφαλίζουν με 
κλειδαριές τύπου ABLOY ή άλλες ισοδύναμες. 

Η ειδική κατασκευή τύπου S4, φέρει σύστημα φωτισμού, σύστημα 
ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται παρακάτω στο 
πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, η δε ανάλυσή τους 
περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ
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Μ.0.2.Κ401 “Ξετυλίγοντας 
το κουβάρι…” 
Παρατίθενται 
“σειριακά” οι πρώτες 
ύλες, τα εργαλεία 
κάθε σταδίου της 
παραγωγής των 
υφαντών και έτοιμα 
προϊόντα υφαντικής.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ1)
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

470 Χ 70 Χ 82 τμχ. 1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ13
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ
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ΕΕ14

Ειδική 
κατασκευή 
 Τύπου S5

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Ειδική κατασκευή Τύπου S5.

Θέσεις:

Μ.Π2, Μ.Π5, Μ.Π6.

Eιδική Kατασκευή S5:

Σύνθετη κατασκευή διαστάσεων: μήκος 340 εκ., πλάτος 70 εκ. Το 
ένα τμήμα σε μήκος 1.80 μ είναι τραπέζι ύψους ύψος 75 εκ και το 
άλλο τμήμα μήκους 1.60 μ. καί ύψους 85εκ-100 εκ. είναι αναλό-
γιο που δέχεται οθόνες για την ψηφιακή εφαρμογή Μ.1.1.Ψ.1.  Η 
S5 αποτελείται από: α) μεταλλική πλαισιωτή κατασκευή, β) ξύλι-
νη επένδυση (επικάλυψη) πάχους 25 χιλ. σε απόχρωση και υφή 
η οποία θα καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό. γ)δύο συρταριέρι-
ες στο χαμηλό αποτελούμενες από μεταλλικά συρτάρια η καθεμία 
σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματι-
σμό.                                                                                                                                                                                               

Τα μεταλλικά συρτάρια ανοίγουν με τηλεσκοπικούς μηχανισμούς 
βαρέως τύπου και φέρουσας αντοχής ≥ 60kg. Τα εκθέματα που βρί-
σκονται στο εσωτερικό των συρταριών καλύπτονται με προστατευτι-
κό κρύσταλλο. Η αφή/σβέση των γραμμικών φωτιστικών τύπου LED 
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2) που ενσωματώνονται στα συρτάρια γίνεται 
αυτόματα κατά το άνοιγμα/κλείσιμο των συρταριών. 

Οι συρταριέρες ασφαλίζουν με κλειδαριές τύπου ABLOY ή άλλες ισο-
δύναμες. 

Η ειδική κατασκευή τύπου S5, φέρει σύστημα φωτισμού, ψηφιακές 
εφαρμογές, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται παρακάτω στο πεδίο “Ειδι-
κές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, η δε ανάλυσή τους περιγράφεται 
στα αντίστοιχα Άρθρα της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων κατα-
σκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογρα-
φικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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Μ.1.1.Κ1201 Τραπέζι - “Σχολή 
Κεντητικής”. 
Διαδραστική ψηφιακή 
ερφαρμογή.

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ23)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

180 Χ 70 Χ 75 &
165 Χ 70 Χ 85

τμχ. 1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ14
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ΕΕ15

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S6

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Ειδική κατασκευή Τύπου S6.

Θέσεις:

Ζ.Π2, Ζ.Π5, Ζ.Π6.

Eιδική Kατασκευή S6:

Σύνθετη κατασκευή που αποτελείται από ένα επιδαπέδιο και ένα 
επίτοιχο τμήμα.                                                                                                                                                                        

Το επιδαπέδιο τμήμα (Ζ.1.1.Κ2 α) διαστάσεων: συνολικό μήκος 580 
εκ., πλάτος 75 εκ. και ύψος 75 εκ. περιλαμβάνει πέντε εκθεσιακούς 
χώρους τύπου προθήκης. Κατασκευάζεται με: α) μεταλλική 
φέρουσα πλαισιωτή κατασκευή,  β) μεταλλική επένδυση βαμμένη 
σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματισμό, 
γ) ξύλινη επένδυση (επικάλυψη) σε απόχρωση και υφή η οποία θα 
καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό, δ) κρυστάλλινες επιφάνειες, ε) 
τέσσερις συρταριέριες αποτελούμενες από τρία μεταλλικά συρτάρια 
η καθεμία σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από 
δειγματισμό.

Τα μεταλλικά συρτάρια ανοίγουν με τηλεσκοπικούς μηχανισμούς 
βαρέως τύπου και φέρουσας αντοχής ≥ 60kg. Τα εκθέματα 
που βρίσκονται στο εσωτερικό των συρταριών καλύπτονται με 
προστατευτικό κρύσταλλο. Η αφή/σβέση των γραμμικών φωτιστικών 
τύπου LED (βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2) που ενσωματώνονται στα συρτάρια 
γίνεται αυτόματα κατά το άνοιγμα/κλείσιμο των συρταριών. 

Οι συρταριέρες ασφαλίζουν με κλειδαριές τύπου ABLOY ή άλλες 
ισοδύναμες. 

Επάνω από τα συρτάρια υπάρχει χωριστός εκθεσιακός χώρος 
καλυμμένος με κρύσταλλο. 

Στο κρυστάλλινο τμήμα της κατασκευής (δεξί φάτνωμα) τοποθετείται 
ανεστραμμενος κρυστάλλινος κώδωνας διαστάσεων 190Χ60Χ30 
εκ. που εδράζεται σε περιμετρικό μεταλλικό πλαίσιο και καλύπτεται 
από ανοιγόμενο κρύσταλλο. Η βάση, η πλάτη και τα περιμετρικά 
τοιχώματα του κώδωνα βάφονται εσωτερικά (back painted). Ο 
φωτισμός γίνεται με γραμμικά  φωτιστικά τύπου LED (βλ. Άρθρο 
ΦΠΡΟ2) που στηρίζονται στο μεταλλικό πλαίσιο. 

Στο αριστερό φάτνωμα της κατασκευή διαστάσεων 190Χ60 εκ. 
τοποθετείται ξύλινη επιφάνεια πάχους 30 χιλ.

Τα κρύσταλλα της κατασκευής είναι αντιανακλαστικά extra clear 
(υπέρλευκα) laminated (πολυστρωματικά) πάχους 10 mm (6+4+0,76 
μεμβράνη PVB). Τα κρυστάλλινα τμήματα της κατασκευής είναι 
ανοιγόμενα  περί οριζόντιο άξονα με υδραυλικό σύστημα ανοίγματος 
με βραχίονες (βλ. Άρθρο ΣΑΠ 4) και ασφαλίζουν με κλειδαριές 
ασφαλείας τύπο ABLOY ή άλλες ισοδύναμες. 

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Σχέδια
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ΕΕ15

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S6

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής:

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Ειδική κατασκευή Τύπου S6.

Θέσεις:

Ζ.Π2, Ζ.Π5, Ζ.Π6.

Το επίτοιχο τμήμα (Ζ.1.1.Κ2 β) της κατασκευής τύπου προθήκης 
διαστάσεων: μήκος 580 εκ., πλάτος 50 εκ. και ύψος 55 εκ. χωρίζεται 
σε τρία ισομήκη τμήματα.

Κατασκευάζεται με: α) μεταλλική φέρουσα πλαισιωτή κατασκευή, 
β) μεταλλική επένδυση βαμμένη σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ 
ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματισμό, γ) ανοιγόμενες κρυστάλλινες 
επιφάνειες περί οριζόντιο άξονα, με υδραυλικό σύστημα ανοίγματος 
με βραχίονες (βλ. Άρθρο ΣΑΠ 4), δ)κλειδαριές ασφαλείας τύπο 
ABLOY ή άλλες ισοδύναμες, ε) γραμμικά  φωτιστικά τύπου LED 
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2) που στηρίζονται στο μεταλλικό πλαίσιο, ζ) 
παθητικό σύστημα ρύθμισης και ελέγχου της σχετικής υγρασίας (βλ. 
Άρθρο Μ2, Μ3).

Η ειδική κατασκευή τύπου S6, φέρει σύστημα φωτισμού, σύστημα 
ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται παρακάτω στο 
πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, η δε ανάλυσή τους 
περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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Ζ.1.1.Κ1 α

Ζ.1.1.Κ1 β

01

02

Χαλκουργός, 
Χρυσικός και 
προϊόντα.

Χαλκουργός, 
Χρυσικός και 
προϊόντα.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ19)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)
Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο 
ΦΠΡΟ1+ΦΠΡΟ2)

580 Χ 75 Χ 75

580 Χ 50 Χ 55

τμχ.

τμχ.

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ15
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ΕΕ16

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S7

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Ειδική κατασκευή Τύπου S7.

Θέσεις:

Μ.Π2, Μ.Π5, Μ.Π6.

Eιδική Kατασκευή S7:

Σύνθετη κατασκευή σχήματος Γ αποτελούμενη από: α) μια προθήκη 
τύπου Δ (βλ. Άρθρο ΕΕ5) διαστάσεων: μήκος 100 εκ., πλάτος 
50 εκ, ύψος 280 εκ. β) μια μεταλλική κατασκευή τύπου ερμαρίου 
διαστάσεων: μήκος 30 εκ., πλάτος 120 εκ. και ύψος 280 εκ. με 
συρόμενα πανέλα διαστάσεων: ύψος 215 εκ., βάθος 105 εκ. και 
πάχος 12 εκ. γ) οδηγούς/μηχανισμούς κύλισης των πανέλων οι 
οποίοι προσαρμόζονται στο άνω και κάτω μέρος του ερμαρίου. 

                                                                                                                                                                                    

Το  κάθε πανέλο κατασκευάζεται  από  προφίλ  αλουμινίου  
πιστοποιημένης συνδεσμολογίας και από δύο κρύσταλλα 
αντιανακλαστικά extra clear (υπέρλευκα) laminated 
(πολυστρωματικά) πάχους 10 χιλ. (6+4+0,76 μεμβράνη PVB) τα 
οποία προσαρμόζονται στο προφίλ.

Τα κρύσταλλα του κάθε πανέλου τοποθετούνται πάνω σε ικανής 
διατομής προφίλ ώστε να δημιουργείται μεταξύ τους διάκενο ≤ 8 εκ. 
Τα πανέλα ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας τύπου ABLOY ή άλλη 
ισοδύναμη. 

Τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής βάφονται σε απόχρωση RAL 
και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματισμό.

Η ειδική κατασκευή τύπου S7, φέρει σύστημα φωτισμού, σύστημα 
ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται παρακάτω στο 
πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, η δε ανάλυσή τους 
περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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Μ.1.2.Κ1001 “Τα κεντήματα της
Ελλάδας”.
Κεντήματα από
Επτάνησα.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

130 Χ 120 Χ 280 τμχ. 1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ16
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ΕΕ17

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S8

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής:

Θέσεις:

Α.Π.1, Α.Π2, Α.Π3, Α.Π4, Α.Π5, 
Α.Π6, ΑΠ.7, Α.Π8, Α.Π9, Α.Π10.

Eιδική Kατασκευή S8:

Μεταλλική κατασκευή (αλουμίνιο με διάκενο) σε τρία τμήματα με 
μεντεσέδες (προσομοίωση τρίπτυχου-εικονοστασίου) πάχους ± 2 εκ. 
που επικολλάται στη γυάλινη πρόσοψη της προθήκης τύπου Ι (βλ. 
Άρθρο ΕΕ10).  Οι γενικές διαστάσεις της κατασκευής είναι ± 30 Χ 45 
εκ.                                                                                                                                                                                   

Οι συνδεσμολογίες των στοιχείων που απαρτίζουν την κατασκευή θα 
είναι πιστοποιημένες (μηχανισμοί ανοίγματος, κ.α.) και τα μεταλλικά 
στοιχεία βάφονται σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα 
από δειγματισμό.

Ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων κατασκευών στο 
τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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Α.ΤΡ.Κ101 Τρίπτυχη κατασκευή (προσομοίωση 
εικονοστασίου).

30 Χ 2 Χ 45 τμχ. 6

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ17
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ΕΕ18

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S9

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Θέσεις:

Γ.Π2, Γ.Π7, Γ.Π8.

Eιδική Kατασκευή S9:

Ξύλινη κορνίζα (προσομοίωση παλιάς φωτογραφικής κορνίζας) 
διαφορετικών διαστάσεων και ≤ 60 Χ 42 Χ 3 εκ. με προστατευτικό 
ακρυλικό φύλλο τύπου Plexiglass πάχους 3 χιλ. στην οποία 
επικολλάται εσωτερικά ημιδιαφανές αυτοκόλλητο βινύλιο με 
εποπτικό υλικό. Σχετικά με τη μορφή και τη θέση τοποθέτησης (βλ. 
Προθήκη Γ.1.4.Κ4/ Άρθρο ΕΕ4) της κάθε διαφορετικής κορνίζας.
Σε τρείς από αυτές τις κορνίζες ενσωματώνεται ψηφιακή εφαρμογή 
(βλ. Άρθρο Ψ7).
                                              
                                                                                                                                    

Η κορνίζα βάφεται σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα 
από δειγματισμό.

Οι ακριβείς διαστάσεις της κορνίζας θα εξαρτηθούν απο το μέγεθος 
της ψηφιακής εφαρμογής με εικόνα και ήχο που θα φιλοξενήσει 
(διαγώνιος ψηφιακής οθόνης, εξαφάνιση καλωδίων κλπ)

Η ειδική κατασκευή τύπου S9, φέρει σύστημα φωτισμού, κ.α. το 
οποίο υποδεικνύεται παρακάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” 
ως παραπομπή, η δε ανάλυσή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα 
Άρθρα της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ

Σελ. 56ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Rev.8

Γ.1.4.Κ501 Η “αίθουσα με τα 
πορτραίτα”. 

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΚ14)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ7)

60 Χ 42 Χ 3 τμχ. 10

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ18



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ

Σελ. 57ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Rev.8

ΕΕ19

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S10

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Θέσεις:

Ε.Π1, Ε.Π4, Ε.Π5.

 Eιδική Kατασκευή S10:

Ξύλινο backlit πλαίσιο (προσομοίωση φωτεινού κάδρου) 
διαφορετικών διαστάσεων και ≤ 70 Χ 50 Χ 12 εκ. από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. Αποτελείται από: α) ξύλινο κουτί, β) 
πλαίσιο κορνίζας, γ) προστατευτικό ακρυλικό φύλλο τύπου Plexi-
glass πάχους 5 χιλ. στο οποίο επικολλάται εσωτερικά ημιδιαφανές 
αυτοκόλλητο βινύλιο με εποπτικό υλικό, δ) γραμμικά φωτιστικά 
τύπου LED (βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2).

Σχετικά με τη μορφή και τη θέση τοποθέτησης (βλ. Βάθρο 
Ε.0.4.Κ17, Ε.0.5.Κ18/ Άρθρο ΕΕ12) του κάθε διαφορετικού 
πλαισίου.
                        
Σε ένα ξύλινο φωτεινό κάδρο ενσωματώνεται ψηφιακή εφαρμογή 
(βλ. Άρθρο Ψ18).                       
                                                                                                                                    

Το πλαίσιο βάφεται σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα 
από δειγματισμό.

Η ειδική κατασκευή τύπου S10, φέρει σύστημα φωτισμού, κ.α. το 
οποίο υποδεικνύεται παρακάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” 
ως παραπομπή, η δε ανάλυσή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα 
Άρθρα της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ

Σελ. 58ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Rev.8

Ε.ΚΑ.Κ1601 Οι “δρόμοι” της 
Δύσης και της 
Ανατολής στις 
μορφές της 
ψυχαγωγίας.

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ18)

70 Χ 50 Χ 12 τμχ. 2

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ19



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ

Σελ. 59ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Rev.8

ΕΕ20

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S11

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Ειδική κατασκευή Τύπου S11.

Θέσεις:

Δ.Π1, Δ.Π5, Δ.Π6.

 Eιδική Kατασκευή S11:

Ειδική κατασκευή (προσομοίωση Δωματίου του Θεόφιλου) που 
φιλοξενεί τις τοιχογραφίες του Θεόφιλου στο εσωτερικό της. 
Η κατασκευή αποτελείται από ξύλινα υποστυλώματα (λατάκια) 
τετραγωνικής διατομής διαστάσεων 8 Χ 8 εκ. και από επιφάνειες 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 εκ. Τα ξύλινα υποστυλώματα 
πακτώνονται  σε μεταλλικές δοκοθήκες με βίδες στο δάπεδο και τα 
φύλλα από κόντρα πλακέ βιδώνονται πάνω στα υποστυλώματα. 

Στην μπροστινή όψη της κατασκευής τοποθετούνται γυψοσανίδες 
(ανθυγρή και πυράντοχη τύπου Knauf η άλλη ισοδύναμη πάχους 
12 χιλ.) που σε 2 σημεία είναι ανοιγόμενες (θύρες) για λόγους 
επισκεψιμότητας στις Η/Μ εγκαταστάσεις. 

Στα διαμορφωμένα ανοίγματα (κόγχες) τοποθετούνται τα ξύλινα 
δίφυλλα παραδοσιακά κουφώματα του Δωματίου του Θεόφιλου. 
Στην οροφή της κατασκευής τοποθετούνται ξύλινα δοκάρια 
διαστάσεων 8 Χ 8 εκ. με σκοπό να τοποθετηθούν εσωτερικά οι 
σανίδες του Δωματίου του Θεόφιλου. Η συνολική κατασκευή έχει 
γενικές διαστάσεις 340 Χ 440 Χ 300 εκ.

Η κατασκευή βάφεται σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ 
έπειτα από δειγματισμό.

Στο εσωτερικό του δωματίου υπάρχει προστατευτικό διαχωριστικό 
(στηθαίο) τύπου Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο με ενσωματωμένα 
φωτιστικά σώματα (βλ. Άρθρο ΦΚ11).          
                               
                                                                                                                                    

Η ειδική κατασκευή τύπου S11, φέρει σύστημα φωτισμού, σύστημα 
ελέγχου μικροκλίματος, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται παρακάτω στο 
πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, η δε ανάλυσή τους 
περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ

Σελ. 60ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Rev.8

Δ.0.7.Κ1201 Το δωμάτιο του 
Θεόφιλου.

Μικροκλίμα:
(βλ. Άρθρο Μ2, Μ3)

Φωτισμός:
(βλ. Άρθρο ΦΚ1)

340 Χ 440 Χ 300 τμχ. 1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ20



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ

Σελ. 61ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Rev.8

ΕΕ21

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S12

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Ειδική κατασκευή Τύπου S12.

Θέσεις:

Μ.Π1, Μ.Π3, Μ.Π4.

Eιδική Kατασκευή S12:

Ξύλινη πλαισιωτή κατασκευή που προσομοιάζει σε αργαλειό (τελάρο 
υφαντικής) και αποτελεί “διαδραστικό” έκθεμα. Στην επάνω και 
στην κάτω πλευρά του πλαισίου υπάρχουν εγκοπές για να περάσει 
το νήμα ή η πετονιά. Η ξύλινη κατασκευή στηρίζεται σε μεταλλική 
βάση η οποία πακτώνεται στο δάπεδο. Το σύνολο της κατασκευής 
έχει γενικές διαστάσεις 176 Χ 16 Χ 200 εκ. 

Η κατασκευή βάφεται σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ 
έπειτα από δειγματισμό.

                  
                  
                                                                                                                                  

Ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων κατασκευών στο 
τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ

Σελ. 62ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Rev.8

Μ.0.1.Κ1101 Ειδική  “διαδραστική” κατασκευή 
(προσομοίωση Αργαλειού).

175 Χ 15 Χ 200 τμχ. 1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ21



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ

Σελ. 63ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Rev.8

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S13

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Θέσεις:

E.Π1, Ε.Π4, Ε.Π5.

Eιδική Kατασκευή S13:
Ξύλινη τρίπτυχη κατασκευή σχήματος “Π” με ανοιγόμενα τμήματα 
(προσομοίωση παραδοσιακού μπερντέ). Γενικές διαστάσεις 
κατασκευής: μήκος 220εκ. πλάτος 50εκ. ύψος 200εκ. Τα τρία 
τμήματα της κατασκευής συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς 
μεντεσέδες. Στην μπροστινή πλευρά διαμορφώνεται άνοιγμα 
διαστάσεων 150 Χ 80 εκ. στην οποία προσαρμόζεται εσωτερικά 
λευκό ύφασμα. Στην εσωτερική πλευρά υπάρχει ξύλινο ράφι, 
καλά ωριμασμένο και ξηραμένο στον αέρα, πλάτους 40εκ. για 
την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων και των φιγουρών του 
καραγκιοζοπαίχτη. Διαθέτει επίσης υπερυψωμένο βάθρο για την 
ευκολότερη χρήση της σκηνής και τη δημιουργία ηχητικών εφέ κατά 
τη διάρκεια της παράστασης καθώς και χαμηλό κάθισμα (σκαμπό).
 
Το βασικό υλικό κατασκευής είναι ξύλο κόντρα-πλακέ θαλάσσης 9 
χιλ. το  οποίο πρέπει να είναι κολλημένο με ρητίνη ή κόλλα που 
δεν εκλύει φορμαλδεϋδη, ενισχυμένο με σκελετό τετράγωνης 
διατομής από καδρόνι πεύκου 4 Χ 4 εκ. το οποίο πρέπει να είναι 
καλά ωριμασμένο και ξηραμένο στον αέρα. Οι επιφάνειες από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης θα εμποτιστούν με υψηλής αντοχής, άοσμο 
υδατοδιαλυτό βερνίκι.

Για την σωστή λειτουργία του θεάτρου σκιών απαιτούνται δύο σειρές 
φωτιστικών σωμάτων με έγχρωμους λαμπτήρες, μία όπισθεν και μια 
άνωθεν της σκηνής. Για την ακριβέστερη απόδοση της ατμόσφαιρας 
του καραγκιόζη, προτείνεται οι σειρές αυτές να αποτελούνται από 
λαμπτήρες πυρακτώσεως. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
λαμπτήρες νέας τεχνολογίας τύπου LED ευρείας φωτεινής δέσμης 
ώστε να δημιουργείται ενιαία χωρίς εντάσεις ή σκιάσεις φωτεινή 
επιφάνεια. Για την απόδοση του εκθέματος απαιτούνται 14 φωτιστικά 
σώματα. Στο σύστημα φωτισμού περιλαμβάνεται μετασχηματιστής 
και ροοστάτης που βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI συμβατοί με το 
σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου. Η κατασκευή θα τροφοδοτηθεί 
με ρεύμα από ρευματοδότη που θα βρίσκεται πλησίον του σημείου 
τοποθέτησης της εν λόγω κατασκευής. Οι καλωδιώσεις πρέπει να 
είναι εμφανείς.

Το έκθεμα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να προσεγγίσει τη 
πίσω πλευρά του μπερντέ και να κατανοήσει το τρόπο κατασκευής 
καθώς και τη γενικότερη λειτουργία του. Έχει τη δυνατότητα να 
παίξει Καραγκιόζη χρησιμοποιώντας φιγούρες (αντίγραφα) καθώς 
και άλλα σχετικά με το θέατρο σκιών εξαρτήματα. 

Επάνω στον πάγκο θα τοποθετηθεί χειριστήριο που με επιλογή του 
καραγκιοζοπαίκτη θα αναπαράγει πέντε σχετικά με το θέμα μουσικά 
μοτίβα.

Η ειδική κατασκευή τύπου S13, φέρει ψηφιακές εφαρμογές, κ.α. τα 
οποία υποδεικνύονται παρακάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” 
ως παραπομπή, η δε ανάλυσή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα 
Άρθρα της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων κατασκευών στο 
τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια

ΕΕ22



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ

Σελ. 64ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Rev.8

Ε.0.4.Κ2201 Μπερντές. Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ17)

220 Χ 50 Χ 210 τμχ. 1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ22

Ειδικές προδιαγραφές



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ

Σελ. 65ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Rev.8

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S14

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Θέσεις:

Δ.Π1, Δ.Π7, Δ.Π8, Δ.Π9, Δ.Π10.

www.klimax-x.com 
ή άλλο ισοδύναμο.

Eιδική Kατασκευή S14:

Ειδική Κατασκευή “κουκλόσπιτο” που τοποθετείται πάνω σε 
μεταλλικό βάθρο (βλ. Άρθρο ΕΕ11) και προσομοιάζει σε διάφορους 
τύπους κατοικίας.

Μεταξύ του μεταλλικού βάθρου και του εκθέματος (κουκλόσπιτο) 
τοποθετείται ξύλινη βάση διαστάσεων: μήκος 120εκ. πλάτος 100εκ. 
ύψος 50εκ, που κατασκευάζεται από ξύλο τύπου MDF πάχους 19χιλ. 
κολλημένο με κόλλα που δεν περιέχει φορμαλδεϋδη (τύπου resin-
core ή άλλη ισοδύναμη) επενδεδυμένο με καπλαμά εμποτισμένο με 
βερνίκι υψηλής αντοχής δύο συστατικών που θα επιλεγεί έπειτα από 
δειγματισμό. 

Τα επιμέρους τμήματα του εκθέματος συνδέονται μεταξύ τους με 
τη χρήση 4 κοχλιών σύσφιξης πάχους 6χιλ. Η ξύλινη βάση διαθέτει 
ανοιγόμενη θύρα που επιτρέπει τη πρόσβαση στις ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις του εκάστοτε μοντέλου. Η βάση στο σύνολό της 
ασφαλίζεται στο δάπεδο με τη χρήση κοχλιών.

Τα Κουκλόσπιτα κατασκευάζονται υπό κλίμακα 1:10. Πρόκειται 
για 6 πιστά αντίγραφα κτηρίων, χαρακτηριστικών της ελληνικής 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Οι τύποι των προαναφερθέντων 
κτιρίων είναι: ένα Επτανησιακό, ένα Αθηναϊκό/αστικό, ένα 
Δωδεκανησιακό, ένα Ηπειρώτικο/Μετσοβίτικο, ένα Σκυριανό και μία 
κατοικία Σαρακατσάνων.

Το εξωτερικό κέλυφος του κουκλόσπιτου θα είναι μονοχρωματικό 
και σε μία απλοποιημένη μορφή,  πρέπει όμως να είναι επαρκώς 
λεπτομερές έτσι ώστε να τονίζεται και να μην αλλοιώνεται το ύφος 
ή ο χαρακτήρας του κτίσματος της κάθε περιοχής. Φέρει σε μία 
όψη επιχρωματισμό και ρεαλιστική απόδοση των υλικών. Από το 
κέλυφος απουσιάζει μία όψη (κατά πάσα πιθανότητα η πλαϊνή) 
έτσι ώστε να υπάρχει οπτική επαφή με το εσωτερικό της οικίας. Η 
όψη αυτή προφυλάσσεται από τύπου Plexiglass ή άλλο ισοδύναμο, 
πάχους τουλάχιστον 3χιλ. H ύπαρξη ή η απουσία τμήματος της 
στέγης, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη οπτική επαφή με το 
θέμα, θα προσδιοριστεί προ της φάσης υλοποίησης. Στο εσωτερικό 
θα αποτυπώνονται όλα τα δομικά στοιχεία της κατοικίας (τοίχοι, 
δάπεδα, οροφές, κλπ.) καθώς και όλα τα έπιπλα και διακοσμητικά 
στοιχεία που συμπληρώνουν τη διακόσμηση του χώρου. 

Κάθε κουκλόσπιτο διαθέτει στο εσωτερικό φωτιστικά σώματα 
(λαμπτήρες τύπου LED ≤ 3000Κ, χαμηλής έντασης ≤4W, και 
CRI≥80). Ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων θα ποικίλλει 
ανάλογα με τους ορόφους ή/και τη διαρρύθμιση του εκάστοτε. Στο 
σύστημα φωτισμού περιλαμβάνεται μετασχηματιστής και ροοστάτης 
που βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI συμβατοί με το σύστημα 
αυτοματισμού του Μουσείου. Η κατασκευή θα τροφοδοτηθεί με 
ρεύμα από ρευματοδότη που θα βρίσκεται πλησίον του σημείου 
τοποθέτησης της εν λόγω κατασκευής. (βλπ. σκαρίφημα φωτισμού 
S14)

Για τον χρωματισμό των κουκλόσπιτων εξωτερικά καθώς και όλων 
των εσωτερικών στοιχείων χρησιμοποιούνται χρώματα νερού 
(υδατοδιαλυτά χρώματα) σε δύο στρώσεις και υφή ΜΑΤ.

Είδος Σχέδια/Ενδεικτικά μοντέλα

ΕΕ23

Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές
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Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S14

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Θέσεις:

Δ.Π1, Δ.Π7, Δ.Π8, Δ.Π9, Δ.Π10.

www.klimax-x.com

Η ειδική κατασκευή τύπου S14, φέρει ψηφιακές εφαρμογές, κ.α. τα 
οποία υποδεικνύονται παρακάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” 
ως παραπομπή, η δε ανάλυσή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα 
Άρθρα της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων κατασκευών στο 
τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής.

Σκαρίφημα φωτισμού S14

Είδος Παρατηρήσεις/Παραπομπές Σχέδια/Ενδεικτικά μοντέλα

ΕΕ23
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Δ.0.3.Κ14

Δ.0.3.Κ15

Δ.0.4.Κ16

Δ.0.4.Κ17

Δ.0.4.Κ18

Δ.0.4.Κ19

01

02

03

04

05

06

Κουκλόσπιτο: 
Αθηναϊκό αστικό 
σπίτι. 

Κουκλόσπιτο: 
Δωδεκάνησα.

Κουκλόσπιτο: 
Ηπειρώτικο/
Μετσοβίτικο σπίτι.

Κουκλόσπιτο:  
Σκυριανό σπίτι.

Κουκλόσπιτο: 
Η κατοικία 
των Σαρακατσάνων.

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

125 Χ 100 Χ 160

125 Χ 100 Χ 160

125 Χ 100 Χ 160

125 Χ 100 Χ 160

125 Χ 100 Χ 160

125 Χ 100 Χ 160

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ23
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ΕΕ24

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S15

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Θέσεις:

Α.Π1, Α.Π3, Α.Π4.

Eιδική Kατασκευή S15:

Στην προθήκη (Α.0.3.Κ2) τύπου Δ στο Ισόγειο της Κτηριακής 
Ενότητας Α, η μεμβράνη PVB φέρει κατά τμήματα ψηφιακή εκτύπωση 
γεωμετρικών μοτίβων, οι διαστάσεις και η έκταση των οποίων 
θα καθοριστούν έπειτα από δειγματισμό. Ενδεικτικές διαστάσεις 
εκτύπωσης 3,60 Χ 1,80 μέτρα.

                                    
                                                                                                                                  

Ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων κατασκευών στο 
τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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ΕΕ25

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S16

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής: 

Θέσεις:

Α.Π.2, Α.Π9, Α.Π10.

Eιδική Kατασκευή S16:

Στην προθήκη (Α.1.4.Κ6) τύπου Δ στον Όροφο της Κτηριακής 
Ενότητας Α, η μεμβράνη PVB φέρει κατά τμήματα ολογραμμικής 
ψηφιακής εκτύπωσης ή ψηφιακής εκτύπωσης σε δύο στρώσεις (lay-
ers) μοτίβου, οι διαστάσεις και η έκταση της οποίας θα καθοριστεί 
έπειτα από δειγματισμό. Ενδεικτικές διαστάσεις εκτύπωσης 2,00 Χ 
2,00 μέτρα.

                                    
                                                                                                                                  

Ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων κατασκευών στο 
τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
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ΕΕ26

Ειδική 
κατασκευή 
Τύπου S17

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής:

Θέσεις:

Δ.Π1,Δ.Π9,Δ.Π10

 Eιδική Kατασκευή S17:

Μεταλλικό βάθρο κατασκευασμένο από μεταλλική φέρουσα πλαι-
σιωτή κατασκευή με νευρώσεις και μεταλλική επένδυση βαμμένη σε 
απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματισμό. 

Η κατασκευή ειναι ίδια με την κατασκευή του  άρθρου ΕΕ11 τύπος 
S2 με την διαφορά ότι αλλάζει το ύψος της.

Η φέρουσα ικανότητας της κατασκευής πρέπει να είναι ικανή να 
φέρει βαρέα αντικείμενα (έπιπλα, κ.α.). Κατά περίπτωση, στο άνω 
τμήμα της κατασκευής τοποθετείται προστατευτικό διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit, στερεωμένο σε μεταλλικό προφίλ. Κατά 
περίπτωση η κατασκευή φωτίζεται με γραμμικά φωτιστικά τύπου 
LED (βλ. Άρθρο ΦΠΡΟ2).

Η ειδική κατασκευή τύπου S17, κατά περίπτωση, φέρει σύστημα 
φωτισμού, ψηφιακές εφαρμογές, κ.α. τα οποία υποδεικνύονται 
παρακάτω στο πεδίο “Ειδικές Προδιαγραφές” ως παραπομπή, 
η δε ανάλυσή τους περιγράφεται στα αντίστοιχα Άρθρα της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
κατασκευών στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια
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Δ.0.5.Κ9 01
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03
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05

06
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09
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To πλυσταριό

Αρχιτεκτονικά και 
διακοσμητικά μέλη 
και εξαρτήματα 
νεοκλασικών - 
παραδοσιακών 
κατοικιών.

Βάθρο με έργο 
τέχνης σύγχρονου 
καλλιτέχνη.

Κουκλόσπιτο. 
Επτανησιακό σπίτι.

Κουκλόσπιτο. 
Αστική κατοικία.

Κουκλόσπιτο. 
Δωδεκανησιακό σπίτι.

Κουκλόσπιτο. 
Ηπειρώτικο-
Μετσοβίτικο σπίτι.

Κουκλόσπιτο. 
Σκυριανό σπίτι.

Κουκλόσπιτο. 
Σαρακατσάνικη 
κατοικία.

Έκθεση φορητών 
έργων του Θεόφιλου.

Χωρίς προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.

Χωρίς προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.

Χωρίς προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit.

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Κουκλόσπιτο:
(βλ. Άρθρο ΕΕ35)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Κουκλόσπιτο:
(βλ. Άρθρο ΕΕ35)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Κουκλόσπιτο:
(βλ. Άρθρο ΕΕ35)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Κουκλόσπιτο:
(βλ. Άρθρο ΕΕ35)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Κουκλόσπιτο:
(βλ. Άρθρο ΕΕ35)

Ψηφιακή Εφαρμογή:
(βλ. Άρθρο Ψ11)

Κουκλόσπιτο:
(βλ. Άρθρο ΕΕ35)

Χωρίς προστατευτικό 
διαχωριστικό 
κρύσταλλο securit. 

140 Χ 150 Χ 90

175 Χ 150 Χ 15

80 Χ 80 Χ 15

125 Χ 125 Χ 15

125 Χ 125 Χ 15

125 Χ 125 Χ 15

125 Χ 125 Χ 15

125 Χ 125 Χ 15

125 Χ 125 Χ 15

360 Χ 40 Χ 15

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Κωδικός 
Εκθέματος Τίτλος Εκθέματος Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΕ11
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ΣΑΠ1

Σύστημα 
Ανοίγματος 
Προθήκης. 

 Άνοιγμα προθήκης με ανακλινόμενο και κυλιόμενο (συρόμενο) μηχανισμό δύο κινήσεων:

Το σύστημα ανοίγματος προσαρμόζεται σταθερά και με “αφανή” τρόπο, αφενός στο σώμα 
της προθήκης, αφετέρου στην κρυστάλλινη θύρα του εκθεσιακού χώρου.  Στο άνω μέρος, ο 
μηχανισμός επιτρέπει την παράλληλη κίνηση της θύρας μέσω ενός οδηγού παράλληλης κύλισης 
προσαρμοσμένου στο σόκορο του κρυστάλλου της οροφής της προθήκης. Στο κάτω μέρος, ο 
μηχανισμός κινεί το κάτω τμήμα της θύρας κάθετα προς τα έξω μέσω εμβόλου και επιτρέπει την 
παράλληλη κίνησή της. Το σύστημα ανοίγματος εξασφαλίζει ελεύθερη επιφάνεια πρόσβασης στο 
εσωτερικό της προθήκης ≥ 75% της συνολικής της επιφάνειας. 

Οι μηχανισμοί ανοίγματος είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα υψηλής φέρουσας ικανότητας με 
ενσωματωμένους πλευρικούς οδηγούς καθοδήγησης της συρόμενης κρυστάλλινης θύρας, με 
ρουλεμάν επίσης υψηλής φέρουσας ικανότητας. Ο μηχανισμός ανοίγματος επικολλάται με ρευστό 
ουδέτερο συγκολλητικό μέσο, σε όλο το μήκος του κρυστάλλου της θύρας χωρίς διάτρηση και με 
τρόπο τέτοιο ώστε να μην είναι ορατός. Η μηχανική διάταξη του ανοίγματος πρέπει να προκύπτει 
ότι έχει ικανή φέρουσα δυνατότητα για κάθε θύρα ή ανοιγόμενο τμήμα στο οποίο προσαρμόζεται.

Είδος Περιγραφή
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ΣΑΠ2

Σύστημα 
Ανοίγματος 
Προθήκης. 

Ά νοιγμα προθήκης με ανοιγόμενο μηχανισμό μετακινούμενου άξονα περιστροφής:

Το σύστημα ανοίγματος αποτελείται από δύο μηχανικές διατάξεις βαρέως τύπου, που προσαρμόζονται 
στο άνω και κάτω μέρος της προθήκης, σταθερά και με “αφανή” τρόπο. Οι μηχανισμοί προσαρμόζονται 
στον φέροντα σκελετό της προθήκης, καθώς και στο κρύσταλλο της θύρας της. Σε κάθε μηχανική 
διάταξη ενσωματώνεται βραχίονας ανοίγματος ο οποίος με τη βοήθεια διπλών στροφέων, δίνει τη 
δυνατότητα περιστροφής της θύρας περί κατακόρυφο άξονα ≥ 90°, επιτρέποντας πρόσβαση στο 
εσωτερικό της προθήκης σε ποσοστό 100%. 

Κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της θύρας και την έναρξη της περιστροφής της, ο άξονας την 
μετακινεί προς τα έξω ή προς τα μέσα αντίστοιχα. Ο μηχανισμός ανοίγματος επικολλάται με ρευστό 
ουδέτερο συγκολλητικό μέσο, σε όλο το μήκος του κρυστάλλου της θύρας χωρίς διάτρηση και είναι 
κατασκευασμένος από χάλυβα με συμπληρώματα αλουμινίου. Η μηχανική διάταξη του ανοίγματος 
πρέπει να προκύπτει ότι έχει ικανή φέρουσα δυνατότητα για κάθε θύρα ή ανοιγόμενο τμήμα στο 
οποίο προσαρμόζεται.
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ΣΑΠ3

Σύστημα 
Ανοίγματος 
Προθήκης.

 Άνοιγμα προθήκης με ανοιγόμενο μηχανισμό μικρού πύρου περιστροφής:

Το σύστημα ανοίγματος αποτελείται από δύο μηχανικές διατάξεις βαρέως τύπου με πύρους οι οποίοι 
ενσωματώνονται σε μεταλλικά προφίλ αλουμινίου, τα οποία επικολλούνται εσωτερικά στο άνω 
και κάτω μέρος του κρυστάλλου της θύρας, καθώς επίσης στον φέροντα σκελετό της προθήκης. 
Στην περίπτωση προθήκης με κρυστάλλινη οροφή, οποιοδήποτε μεταλλικό στοιχείο (π.χ. πύρος) 
χρησιμοποιείται για την ενίσχυσή της ή τη στήριξη του συστήματος, αυτό τοποθετείται στο πάχος 
του κρυστάλλου με “αφανή” τρόπο. 

Το σύστημα ανοίγματος δίνει τη δυνατότητα περιστροφής της θύρας περί κατακόρυφο άξονα ≥ 90°, 
επιτρέποντας πρόσβαση στο εσωτερικό της προθήκης σε ποσοστό 100%.  Η μηχανική διάταξη του 
ανοίγματος πρέπει να προκύπτει ότι έχει ικανή φέρουσα δυνατότητα για κάθε θύρα ή ανοιγόμενο 
τμήμα στο οποίο προσαρμόζεται.
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ΣΑΠ4

Σύστημα 
Ανοίγματος 
Προθήκης.

Άνοιγμα προθήκης με ανακλινόμενο υδραυλικό σύστημα με βραχίονες:

Το σύστημα ανοίγματος του κρυστάλλινου κώδωνα αποτελείται από υδραυλικό μηχανισμό με 
βραχίονες (έμβολα, αμορτισέρ) και από κρυφούς μεντεσέδες. Το σύστημα ανοίγματος προσαρμόζεται 
σταθερά και με “αφανή” τρόπο, στο φέροντα σκελετό της προθήκης και στο περιμετρικό προφίλ 
αλουμινίου στο κάτω μέρος του κρυστάλλινου κώδωνα. Το σύστημα ανοίγματος δίνει τη δυνατότητα 
περιστροφής και σταθεροποίησης του κώδωνα περί οριζόντιο άξονα ≥ 45°, χωρίς την υποβοήθηση 
με βεντούζες. 

Ο μηχανισμός ανοίγματος κατασκευάζεται από χάλυβα, με συμπληρώματα αλουμινίου και 
προσαρμόζεται σε περιμετρικό προφίλ αλουμινίου το οποίο επικολλάται με ρευστό ουδέτερο 
συγκολλητικό μέσο, χωρίς διάτρηση, στο κάτω μέρος του κώδωνα. Η μηχανική διάταξη του 
ανοίγματος πρέπει να προκύπτει ότι έχει ικανή φέρουσα δυνατότητα για κάθε ανοιγόμενο τμήμα 
στο οποίο προσαρμόζεται.
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ΣΑΠ5

Σύστημα 
Ανοίγματος 
Προθήκης. 

Άνοιγμα προθήκης με έμβολα:

Το σύστημα ανοίγματος επιτρέπει την κάθετη ανύψωση (με έμβολα) του κρυστάλλινου κώδωνα 
και προσαρμόζεται σταθερά και με “αφανή” τρόπο στον φέροντα σκελετό της προθήκης και στο 
περιμετρικό προφίλ αλουμινίου, το οποίο τοποθετείται στο κάτω μέρος του κώδωνα. Η κίνηση 
των εμβόλων γίνεται με ηλεκτροκινητήρα εγκατεστημένο στη βάση της προθήκης. Το σύστημα 
ανοίγματος δεν πρέπει να προκαλεί κραδασμούς κατά το άνοιγμα του κώδωνα. 

Ο μηχανισμός ανοίγματος κατασκευάζεται από χάλυβα, με συμπληρώματα αλουμινίου και 
προσαρμόζεται σε περιμετρικό προφίλ αλουμινίου το οποίο επικολλάται με ρευστό ουδέτερο 
συγκολλητικό μέσο, χωρίς διάτρηση, στο κάτω μέρος του κώδωνα. Η μηχανική διάταξη του 
ανοίγματος πρέπει να προκύπτει ότι έχει ικανή φέρουσα δυνατότητα για κάθε ανοιγόμενο τμήμα 
στο οποίο προσαρμόζεται.
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Μ1

Σύστημα 
Ελέγχου
Μικρο-
κλίματος. 

Ενεργητικό σύστημα ρύθμισης και ελέγχου σχετικής υγρασίας:

Για τη διαμόρφωση συνθηκών σταθερής σχετικής υγρασίας, τοποθετείται στη βάση της κάθε προ-
θήκης και εάν αυτό δεν είναι εφικτό στην βάση παρακείμενης, ατομική κλιματιστική μονάδα διατή-
ρησης σταθερής σχετικής υγρασίας.

Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να καλύπτει ανάγκες εκθεσιακού χώρου προθήκης από 1 έως 
10m³. Στην περίπτωση μεγαλύτερου όγκου, εγκαθίστανται περισσότερες της μιας μονάδας οι οποί-
ες συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Το σύστημα θα εξασφαλίζει σταθερή υγρασία και παράλληλα φιλτράρισμα του εισερχόμενου αέρα 
στις προθήκες με φίλτρα υψηλής απόδοσης κατακράτησης όλων των στερεών ρύπων.

Η επιθυμητή τιμή σχετικής υγρασίας στον εκθεσιακό χώρο της προθήκης καθορίζεται ανάλογα με 
το είδος των αντικειμένων και θα πρέπει να παρέχεται από το σύστημα η δυνατότητα ύγρανσης ή 
αφύγρανσης, κατά περίπτωση, με αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας.

Το σύστημα θα μπορεί να ρυθμίζεται για τιμές σχετικής υγρασίας από 35% έως 60%. Το επιτρεπτό 
όριο απόκλισης της πραγματοποιούμενης τιμής σχετικής υγρασίας σε σχέση με την ονομαστική κα-
θορίζεται στο ± 3%. Η ονομαστική τιμή της σχετικής υγρασίας στον εκθεσιακό χώρο της προθήκης 
θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε διάστημα ≤ 48 ωρών. Στο εσωτερικό της προθήκης τοποθετείται 
αισθητήρας ελέγχου υγρασίας. Το σύστημα, εκτός της μονάδας, θα διαθέτει φίλτρο κατακράτησης 
σκόνης και ρύπων, καλώδιο ρευματοληψίας μήκους ≥ 1,5 m και δοχείο για τη συλλογή του απο-
σταγμένου νερού. 

Το σύστημα ελέγχεται ηλεκτρονικά και η λειτουργία του σταματά αυτόματα σε περίπτωση: α) βλά-
βης, β) όταν δεν πληρούνται οι ονομαστικές τιμές σχετικής υγρασίας, γ) όταν το δοχείο συλλογής 
θα έχει γεμίσει. Στις παραπάνω περιπτώσεις, μέσω ηχητικού σήματος, θα γνωστοποιείται η παύση 
της λειτουργίας του ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εκθεμάτων. 
Το σύστημα λειτουργεί σε 220V 50Hz. Η επιτρεπτή στάθμη θορύβου λειτουργίας του μηχανήματος 
ορίζεται ≤ 40 dB.

Το σύστημα ελέγχεται μέσω επεξεργαστή και σε οθόνη θα εμφανίζονται οι ενδείξεις θερμοκρασίας 
και σχετικής υγρασίας καθώς και όλων των παραμέτρων προγραμματισμού (π.χ. ρύθμιση επιθυμη-
τών τιμών σχετικής υγρασίας, όρια απόκλισης, κ.α.). Στην οθόνη ελέγχου θα αναγράφεται επίσης, 
οποιαδήποτε αιτία προκάλεσε την παύση της λειτουργίας του συστήματος. Το σύστημα θα παρέχει 
δυνατότητα καταγραφής του ιστορικού της λειτουργίας του. Η λήψη των δεδομένων-στοιχείων 
θα γίνεται θα γίνεται ενσύρματα, μέσω καλωδίου UTP 4” και  σύνδεσης/συλλογής των στοιχείων 
σε κεντρικό σύστημα ελέγχου μέσω του οποίου θα επιτυγχάνεται ο έλεγχος/εποπτεία όλων των 
εγκατεστημένων συστημάτων.

Ολες οι μονάδες ύγρανσης αφύγρανσης θα διαθέτουν κάρτα δικτύου η οποία θα συνδέεται μέσω 
καλωδίου UTP 4” με τα ενεργά στοιχεία (switch) του δικτύου φωνής – δεδομένων του κάθε κτιρίου 
τα οποία διασυνδέονται μέσω οπτικής ίνας με το κεντρικό  switch  στο κτίριο Δ όπου θα τοποθετη-
θεί ο δικτυακός υπολογιστής ελέγχου όλων των μονάδων με ενσωμστωμένο κατάλληλο software 
μέσω του οποίου θα γίνεται ο έλεγχος των μονάδων.

Είδος Περιγραφή
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Κωδικός 
Εκθεσιακής Κατασκευής

Τύπος 
Εκθεσιακής Κατασκευής

Συν. Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.) Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ   ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (Μ1)
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Κωδικός 
Εκθεσιακής Κατασκευής

Τύπος 
Εκθεσιακής Κατασκευής Συν. Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α
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Ν.0.1.Κ1α

Ν.0.1.Κ1β

Ν.0.1.Κ2α

Ν.0.1.Κ2β

Ν.0.3.Κ3α

Ν.0.3.Κ3β

Ν.0.4.Κ4α

Ν.0.4.Κ4β

Ν.1.2.Κ2β

Ν.1.2Κ2α

Ν.1.3.Κ3α

Ν.1.3.Κ3β

N.1.3.K3γ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ1

Δ1

Δ1

Δ1

Δ1

Δ

Δ1

Δ1

Δ1

225 Χ 180 Χ 280

120 Χ 60 Χ 280

220 Χ 140 Χ 280

180 Χ 60 Χ 280

240 Χ 145 Χ 280

485 Χ 80 Χ 280

465 Χ 130 Χ 280

190 Χ 80 Χ 280

515 Χ 95 Χ 280

120 Χ 125 Χ 280

340 Χ 50 Χ 280

270* Χ 50 Χ 280

145* X 50 X 280

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Μ2

Σύστημα 
Ελέγχου
Μικρο-
κλίματος. 

Παθητικό σύστημα ελέγχου της σχετικής υγρασίας:

 
Για τον έλεγχο του μικροκλίματος του εκθεσιακού χώρου της προθήκης προβλέπεται η τοποθέτηση 
υγροσκοπικού υλικού (ρυθμιστής υγρασίας) τύπου art sorb ή άλλου ισοδύναμου σε διαφορετικές 
μορφές συσκευασίας (φύλλα, μπάρες, κ.α.) το οποίο αποτελεί το παθητικό μέσο (ύγρανση – αφύ-
γρανση) ελέγχου των εσωκλιματικών συνθηκών του εκθεσιακού χώρου της και τοποθετείται στη 
βάση της, είτε σε διαμέρισμα, είτε σε θυρίδα (συρτάρι).

Οι ελάχιστες διαστάσεις των χώρων φιλοξενίας του υγροσκοπικού υλικού προκύπτουν από την 
εκάστοτε αναγκαία ποσότητα ή/και μέγεθος υγροσκοπικού υλικούπου προσδιορίζεται μόνο μετά 
από ογκομέτρηση του εκθεσιακού χώρου τον οποίο καλείται να διατηρήσει σε αποδεκτά επίπεδα 
τιμών σχετικής υγρασίας, όπως αυτές καθορίζονται για κάθε διαφορετικό ως προς την ύλη έκθεμα, 
εξασφαλίζοντας όχι τόσο τις απόλυτες ιδανικές τιμές αυτής, όσο μικρό εύρος διακυμάνσεών της 
(Δ≤5%).

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις όπου στον εκθεσιακό χώρο της προθήκης φιλοξενούνται διαφο-
ρετικά ως προς την ύλη εκθέματα, οι τιμές υγρασίας καθορίζονται έπειτα από σχετική έκθεση – 
εκτίμηση των συντηρητών αρχαιοτήτων του μουσείου, αναφορικά με την επιτρεπτή τιμή σχετικής 
υγρασίας (συνήθως ορίζεται μεταξύ Rh45-50%).

Είδος Περιγραφή

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ (Μ)
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Μ3

Σύστημα 
Ελέγχου
Μικρο-
κλίματος. 

Σύστημα ψηφιακής καταγραφής της θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας στο εσωτερικό 
όλων των προθηκών:

Το σύστημα αποτελείται από ψηφιακούς αισθητήρες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας που 
τοποθετούνται σε κάθε προθήκη και μεταδίδουν ενσύρματα ή ασύρματα τα στοιχεία καταγραφής 
σε πραγματικό χρόνο σε κεντρικό σύστημα ελέγχου. Η ακρίβεια των μετρήσεων της θερμοκρασίας 
είναι ± 0,5 °C για θερμοκρασίες από 5 °C έως 45 °C και της σχετικής υγρασίας είναι ±2,5% για 
τιμές από 10% έως 90%. Το σύστημα θα διαθέτει λογισμικό για τη συγκέντρωση των δεδομένων, 
την καταγραφή τους, τη δημιουργία εκτυπώσεων και την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος 
ενημέρωσης προς το διαχειριστή, όταν οι τιμές των εσωκλιματικών συνθηκών κάποιας προθήκης 
βρεθούν εκτός των προκαθορισμένων ορίων.

Είδος Περιγραφή

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ (Μ)
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Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Β
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
Α. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)

Β. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)
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   Β. Φωτισμός Εκθεσιακού Χώρου (Φ).    Σελ. 19

   Φ1:   LI - Φωτιστικό τύπου WALLWASHER σε ράγα.  Σελ. 20 - 21
   Φ2:   L2 - Φωτιστικό τύπου NARROW SPOT σε ράγα.  Σελ. 22 - 23
   Φ3:   L3 - Φωτιστικό τύπου SPOT σε ράγα.    Σελ. 24 - 25 
   Φ5:   L5 - Φωτιστικό τύπου OVAL FLOOD σε ράγα.  Σελ. 26 - 27
   Φ6:   L6 - Φωτιστικό τύπου WIDE FLOOD RGB σε ράγα.  Σελ. 28 - 29
   Φ7:   L7 - Φωτιστικό τύπου PROJECTOR σε ράγα.   Σελ. 30 - 31
   Φ8:   L8 - Φωτιστικό τύπου LINEAR LED.    Σελ. 32 - 33
   Φ9:   L9 - Φωτιστικό τύπου LED PICTURE LIGHT.   Σελ. 34 - 35
   Φ10: L10 - Γωνιακό προφίλ τύπου LINEAR LED.   Σελ. 36 - 37
   Φ11: L11 - Χωνευτό προφίλ δαπέδου τύπου LINEAR LED. Σελ. 38 - 39
   Φ12: L12 - Φωτιστικό οροφής τύπου WALLWASHER.  Σελ. 40 - 41
   Φ13: L12 - Φωτιστικό οροφής τύπου WALLWASHER.  Σελ. 42 - 43
   Φ14: L12 - Φωτιστικό οροφής τύπου WALLWASHER.  Σελ. 44 - 45
   Φ15: L12 - Φωτιστικό οροφής τύπου WALLWASHER.  Σελ. 46 - 47
   Φ16: L13 - Φωτιστικό έμμεσου φωτισμού τύπου LINEAR LED. Σελ. 48 - 49
   Φ17: L14 - Φωτιστικό κουφωμάτων τύπου LINEAR LED.  Σελ. 50 - 51
   Φ18: Dali server.       Σελ. 52 - 53
   Φ19: Αισθητήρας φωτεινότητας συστήματος Dali.   Σελ. 54 - 55
   Φ20: Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.   Σελ. 56 - 57
   Φ21: Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.   Σελ. 58 - 59
   Φ22: Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.   Σελ. 60 - 61
   Φ23: Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.   Σελ. 62 - 63
   Φ24: Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.   Σελ. 64 - 65
   Φ25: R1 - Ροηφόρος τριφασική ράγα.    Σελ. 66 - 67
   Φ25: R1 - Ροηφόρος τριφασική ράγα.    Σελ. 68 - 69
   Φ25: R1 - Ροηφόρος τριφασική ράγα.    Σελ. 70 - 71
   Φ25: R1 - Ροηφόρος τριφασική ράγα.    Σελ. 72 -73
   Φ25: R1 - Ροηφόρος τριφασική ράγα.    Σελ. 74
   Φ25: R1 - Ροηφόρος τριφασική ράγα.    Σελ. 75
   Φ25: R1 - Ροηφόρος τριφασική ράγα.    Σελ. 76
   Γ. Ειδικές Κατασκευές Φωτισμού (ΦΚ).    Σελ. 77
   ΦΚ1:   Πρισματικό κρύσταλλο.     Σελ. 78  
   ΦΚ2:   Διάτρητη μεταλλική ψευδοροφή.    Σελ. 79
   ΦΚ3:   Δομική πλάκα γυψοσανίδας.     Σελ. 80
   ΦΚ4:   Κρύσταλλο διάχυτου φωτισμού.    Σελ. 81
   ΦΚ5:   Μεμβράνη-Φίλτρο.      Σελ. 82
   ΦΚ6:   Μεμβράνη-Φίλτρο.      Σελ. 83
   ΦΚ7:   Μεταλλικό προφίλ σχήματος L.    Σελ. 84
   ΦΚ8:   Μεταλλικό προφίλ σχήματος L.    Σελ. 85
                                                                                                                              Σελ. 86

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:   Κωδικοποίηση.       Σελ. 1 - 2
   Παράδειγμα.         Σελ. 3
   Συγκεντρωτικός Πίνακας Άρθρων.     Σελ. 4 - 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  Α. Φωτισμός Προθηκών (ΦΠΡΟ).    Σελ. 6
   ΦΠΡΟ1:   Σύστημα φωτισμού με κατευθυνόμενους 
          προβολείς τύπου LED σε ράγα.    Σελ. 7 - 12
   ΦΠΡΟ2:   Σύστημα γραμμικού φωτισμού τύπου LED.  Σελ. 13 - 16
   ΦΠΡΟ3:   Σύστημα γραμμικού φωτισμού τύπου mini LED BAR. Σελ. 17 - 18
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L1 - Φωτιστικό τύπου WALLWASHER σε ράγα.
L2 - Φωτιστικό τύπου WALLWASHER σε ράγα.
L3 - Φωτιστικό τύπου NARROW SPOT σε ράγα.
L4 - Φωτιστικό τύπου NARROW SPOT σε ράγα.
L5 - Φωτιστικό τύπου SPOT σε ράγα.
L6 -  Φωτιστικό τύπου SPOT σε ράγα.
L7 - Φωτιστικό τύπου FLOOD σε ράγα.
L8 - Φωτιστικό τύπου WIDE FLOOD σε ράγα.
L9 - Φωτιστικό τύπου OVAL FLOOD σε ράγα.
L10 - Φωτιστικό τύπου OVAL FLOOD σε ράγα.
L11 - Φωτιστικό τύπου PROJECTOR σε ράγα.
L12 - Φωτιστικό τύπου WIDE FLOOD RGB σε ράγα.
L13 - Γωνιακό προφίλ τύπου LINEAR LED.
L14 - Φωτιστικό τύπου LED PICTURE LIGHT.
L15 -Φωτιστικό τύπου LED DOUBLE WASHLIGHT.
L16 - Φωτιστικό τύπου Σύνθετη κατασκευή.
L17 - Φωτιστικό τύπου Σύνθετη κατασκευή.
L18 - Φωτιστικό τύπου LED channel.
L19 - Φωτιστικό τύπου LINEAR LED.
L20 - Φωτιστικό τύπου LINEAR LED
L21 - Φωτιστικό τύπου Κατακόρυφο γραμμικό προφίλ.
L22 - Φωτιστικό τύπου Κατακόρυφο γραμμικό προφίλ
L23 - Φωτιστικό τύπου Led washer eff ect.
L24 - Φωτιστικό τύπου LINEAR LED
R1 - Ροηφόρος τριφασική ράγα.
Dali Server.
Αισθητήρας φωτεινότητας συστήματος Dali.
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος.
Φίλτρο φωτιστικού σώματος.

Φ1
Φ2
Φ3
Φ4
Φ5
Φ6
Φ7
Φ8
Φ9
Φ10
Φ11
Φ12
Φ13
Φ14
Φ15
Φ16
Φ17
Φ18
Φ19
Φ20
Φ21
Φ22
Φ23
Φ24
Φ25
Φ26
Φ27
Φ28
Φ29
Φ30
Φ31
Φ32
Φ33
Φ34
Φ35
Φ36
Φ37
Φ38
Φ39
Φ40
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   Γ. Ειδικές Κατασκευές Φωτισμού (ΦΚ).    Σελ. 87

   ΦΚ1:   Σύστημα φωτισμού στο “Δωματίο του Θεόφιλου”  Σελ. 88 - 90 
   ΦΚ3:   Δομική πλάκα γυψοσανίδας.     Σελ. 91 - 92
   ΦΚ4:   Κρύσταλλο διάχυτου φωτισμού.    Σελ. 93 - 94
   ΦΚ5:   Μεμβράνη-Φίλτρο.      Σελ. 95 - 96
   ΦΚ7:   Μεταλλικό προφίλ σχήματος L.    Σελ. 97
   ΦΚ8:   Μεταλλικό προφίλ σχήματος L.    Σελ. 98
   ΦΚ9:   Κατασκευή ξύλινης κορνίζας.    Σελ. 99 - 100
   ΦΚ10: L15 -Σύστημα φωτισμού στο “Δωμάτιο του Θεόφιλου”. Σελ. 101 - 102
                                                                                                                              Σελ. 103 - 104
                                                                                                                              Σελ. 105 - 106

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΚ1
ΦΚ2
ΦΚ3
ΦΚ4
ΦΚ5
ΦΚ6
ΦΚ7
ΦΚ8
ΦΚ9
ΦΚ10

Σύστημα φωτισμού στο “Δωματίο του Θεόφιλου”
Διάτρητη μεταλλική ψευδοροφή
Δομική πλάκα γυψοσανίδας
Κρύσταλλο διάχυτου φωτισμού
Μεμβράνη-Φίλτρο
Μεμβράνη-Φίλτρο
Μεταλλικό προφίλ σχήματος Τ
Κατασκευή ξύλινης κορνίζας.
Πρισματικό κρύσταλλο
Μεταλλική λεπτομέρεια δαπέδου
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ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σελ. 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Το νέο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή 
της Πλάκας και αποτελείται από 13 κτηριακές ενότητες μεταξύ των οποίων και το Τζαμί 
Τσισδαράκη. Λόγω των πολυάριθμων κτηριακών ενοτήτων αλλά και της πολυπλοκότητας της 
Μουσειογραφικής μελέτης, τα κτήρια, οι χώροι, οι θέσεις ή/και προδιαγραφές: α) κατασκευών, 
β) ψηφιακών εφαρμογών, γ) φωτισμού, δ) παραγωγών, ε) μικροκλίματος κλπ. εμφανίζονται στα 
σχέδια και στους πίνακες των ειδικών προδιαγραφών (Άρθρα) κωδικοποιημένα σύμφωνα με την 
ακόλουθη δομή. 

Αναλυτικότερα:

Για τα κτήρια του Νέου Μουσείου χρησιμοποιούνται τα αρχικά γράμματα:

ΤΖ για την Κτηριακή Ενότητα ΤΖ “Το Τζαμί Τσισδαράκη - το ΜΕΛΤ”
Α για την Κτηριακή Ενότητα Α   “Τι Πιστεύουν;/Τι Πιστεύετε;”
Β για την Κτηριακή Ενότητα Β   “Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων”
Γ για την Κτηριακή Ενότητα Γ   “Από που Είστε;/Είμαστε - Η Ιστορία του Τετραγώνου”
Δ για την Κτηριακή Ενότητα Δ   “Που Έμεναν;/Που Μένετε;”
Ε για την Κτηριακή Ενότητα Ε   “Πως Διασκεδάζουν;/Πως Διασκεδάζετε;”
Ζ για την Κτηριακή Ενότητα Ζ   “Τι Δουλεία Κάνουν;/Τι Δουλεία Κάνετε;”
Η για την Κτηριακή Ενότητα Η   “Χώρος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων”
Ι για την Κτηριακή Ενότητα Ι   “Επιμελητές - Βιβλιοθήκη”
Κ για την Κτηριακή Ενότητα Κ   “Χώρος Περιοδικών Εκθέσεων”
Μ για την Κτηριακή Ενότητα Μ  “Τι Δουλεία Κάνουν;/Τι Δουλεία Κάνετε;”
Ν για την Κτηριακή Ενότητα Ν   “Οικία Δραγούμη: “Τι Φορούν/Τι Φοράτε;”
Ξ για την Κτηριακή Ενότητα Ξ   “Διοίκηση - Αρχείο”
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Σελ. 2ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Για τα Επίπεδα των κτηρίων χρησιμοποιούνται οι αριθμοί:
0  για το Ισόγειο
1  για τον Α’ Όροφο

Για τους Εκθεσιακούς χώρους των κτηρίων (αίθουσες) χρησιμοποιούνται αύξοντες αριθμοί:
1, 2, 3, ... 8, 9, ...  

Στην παραπάνω κωδικοποίηση ακολουθεί ο χαρακτηρισμός του είδους του Εκθεσιακού 
Εξοπλισμού (πχ. ΕΕ) ή άλλου παραγώγου που αποτελεί τμήμα του ευρύτερα νοούμενου 
Εκθεσιακού Εξοπλισμού και που εξυπηρετεί το εκθεσιακό σενάριο, σύμφωνα με τη Μουσειολογική 
Μελέτη.

Αναλυτικότερα:

Για τις Κατασκευές (προθήκες, βάθρα και ειδικές κατασκευές) χρησιμοποιείται το αρχικό γράμμα 
Κ και αμέσως μετά ο αύξων αριθμός (1,2,3,...8,9,...) της κατασκευής.

Για τις Ψηφιακές Εφαρμογές χρησιμοποιείται το αρχικό γράμμα Ψ και αμέσως μετά ο αύξων 
αριθμός (1,2,3,...8,9,...) της εφαρμογής.

Για το Φωτισμό (γενικό και ειδικό φωτισμό) χρησιμοποιείται το αρχικό γράμμα Φ.

Για τις Ψηφιακές Εκτυπώσεις χρησιμοποιείται το αρχικό γράμμα Ε.

Για το Μικροκλίμα (παθητικό και ενεργητικό) χρησιμοποιείται το αρχικό γράμμα Μ.

Για τις Αναρτήσεις (εκθεμάτων) χρησιμοποιείται το αρχικό γράμμα Α.

Άρα, κάθε Εκθεσιακός Εξοπλισμός, αντιστοιχεί στα σχέδια και στις Ειδικές προδιαγραφές με ένα 
μοναδικό κωδικό.
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ΑΡΘΡΟ

Σελ. 3ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Παράδειγμα:

Βρισκόμαστε σε ένα τμήμα της Κτηριακής Ενότητας Δ:  “Που Έμεναν;/Που Μένετε;” στο Ισόγειο και έχουμε 3 
εκθεσιακούς χώρους, 1 προθήκη, 2 βάθρα, 1 ειδική κατασκευή και 2 ψηφιακές εφαρμογές.

Συγκεκριμένα, θα επιλέξουμε για το παράδειγμά μας έναν Εκθεσιακό Χώρο (τον Δ.0.5), μια Κατασκευή/Προθήκη 
(την Δ.0.6.Κ10) και μια Ψηφιακή Εφαρμογή (την Δ.0.6.Ψ5):

Ο Εκθεσιακός Χώρος/Αίθουσα Δ.0.5 κωδικοποιείται και ονομάζεται σύμφωνα με τον παρακάτω κανόνα:

• Δ (από την Κτηριακή Ενότητα Δ)
• Ακολουθεί τελεία (.)
• Μετά 0 (για το Ισόγειο)
• Ξανά τελεία (.)
• Και ο αύξων αριθμός του συγκεκριμένου χώρου, δηλαδή 5.

Η Κατασκευή/Προθήκη Δ.0.6.Κ10: 

• Δ (από την Κτηριακή Ενότητα Δ)
• Ακολουθεί τελεία (.)
• Μετά 0 (για το Ισόγειο)
• τελεία (.)
• Ο αύξων αριθμός του χώρου στον οποίο βρίσκεται, δηλαδή 6.
• Ξανά τελεία (.)
• Κ (από την Κατασκευή)
• Και ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης προθήκης, δηλαδή 10.

Αντίστοιχα, η Ψηφιακή Εφαρμογή Δ.0.6.Ψ5:

• Δ (από την Κτηριακή Ενότητα Δ)
• Ακολουθεί τελεία (.)
• Μετά 0 (για το Ισόγειο)
• τελεία (.)
• Ο αύξων αριθμός του χώρου στον οποίο βρίσκεται, δηλαδή 6.
• Ξανά τελεία (.)
• Ψ (από την Ψηφιακή Εφαρμογή)
• Και ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης εφαρμογής, δηλαδή 5.

βάθρο
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ΑΡΘΡΑ

ΦΠΡΟ1

ΦΠΡΟ2

ΦΠΡΟ3

Φ1

Φ2

Φ3

Φ4

Φ5

Φ6

Φ7

Φ8

Φ9

Φ10

Φ11

Φ12

Φ13

Φ14

Φ15

Φ16

Φ17

Φ18

Φ19

Φ20

Φ21

Φ22

Φ23

Φ24

Φ25

Φ26

Φ27

Φ28

Φ29

Φ30

Φ31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

LED SPOTS σε ράγα/Φωτισμός προθήκης-Ειδικής κατασκευής.

Γραμμικά LED/Φωτισμός προθήκης-Ειδικής κατασκευής.

Γραμμικά mini LED bar/Φωτισμός προθήκης-Ειδικής κατασκευής.

L1 - Φωτιστικό τύπου WALLWASHER σε ράγα.

L2 - Φωτιστικό τύπου WALLWASHER σε ράγα.

L3 - Φωτιστικό τύπου NARROW SPOT σε ράγα.

L4 - Φωτιστικό τύπου NARROW SPOT σε ράγα.

L5 - Φωτιστικό τύπου SPOT σε ράγα.

L6 -  Φωτιστικό τύπου SPOT σε ράγα.

L7 - Φωτιστικό τύπου FLOOD σε ράγα.

L8 - Φωτιστικό τύπου WIDE FLOOD σε ράγα.

L9 - Φωτιστικό τύπου OVAL FLOOD σε ράγα.

L10 - Φωτιστικό τύπου OVAL FLOOD σε ράγα.

L11 - Φωτιστικό τύπου PROJECTOR σε ράγα.

L12 - Φωτιστικό τύπου WIDE FLOOD RGB σε ράγα.

L13 - Γωνιακό προφίλ τύπου LINEAR LED.

L14 - Φωτιστικό τύπου LED PICTURE LIGHT.

L15 -Φωτιστικό τύπου LED DOUBLE WASHLIGHT.

L16 - Φωτιστικό τύπου Σύνθετη κατασκευή LED Linear, mini LED spots

L17 - Φωτιστικό τύπου Σύνθετη κατασκευή LED Linear, ροηφόρος ράγα

L18 - Φωτιστικό τύπου LED channel

L19 - Φωτιστικό τύπου LINEAR LED

L20 - Φωτιστικό τύπου LINEAR LED ασύμμετρου φωτισμού

L21 - Φωτιστικό τύπου Κατακόρυφο γραμμικό προφίλ, LED linear

L22 - Φωτιστικό τύπου Κατακόρυφο γραμμικό προφίλ, LED linear 45°

L23 - Φωτιστικό τύπου Led washer eff ect

L24 - Φωτιστικό τύπου LINEAR LED διάχυτου φωτισμού

R1 - Ροηφόρος τριφασική ράγα.

Dali Server

Αισθητήρας φωτεινότητας συστήματος Dali

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος

τμχ.

μέτρα

μέτρα

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

μέτρα

τμχ.

τμχ.

τμχ./μέτρα

μέτρα

τμχ.

τμχ.

μέτρα

μέτρα

μέτρα

τμχ.

μέτρα

μέτρα

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

2500

1662

38,7

346

19

29

22

183

112

126

14

24

4

6

3

54,80

10

4

27,25/50

27

13

10

73

10,20

24

38

16,40

680

16

2

39

 2

13

2

Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή/Είδος

Μονάδα
μέτρησης

Συνολική
ποσότηταα/α

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ) 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
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ΑΡΘΡΑ

Φ32

Φ33

Φ34

Φ35

Φ36

Φ37

Φ38

Φ39

Φ40

ΦΚ1

ΦΚ2

ΦΚ3

ΦΚ4

ΦΚ5

ΦΚ6

ΦΚ7

ΦΚ8

ΦΚ9

ΦΚ10

Φ2

Φ3

Φ4

Φ5

Φ6

Φ7

Φ8

Φ9

Φ10

Φ11

Φ12

Φ13

Φ14

Φ15

Φ16

35

36

37

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος

Φίλτρο φωτιστικού σώματος

Σύστημα φωτισμού στο “Δωματίο του Θεόφιλου”

Διάτρητη μεταλλική ψευδοροφή

Δομική πλάκα γυψοσανίδας

Κρύσταλλο διάχυτου φωτισμού

Μεμβράνη-Φίλτρο

Μεμβράνη-Φίλτρο

Μεταλλικό προφίλ σχήματος Τ

Κατασκευή ξύλινης κορνίζας.

Πρισματικό κρύσταλλο

Μεταλλική λεπτομέρεια δαπέδου:

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

μέτρα

τ.μ

τ.μ

τμχ.

τ.μ

τ.μ

τμχ.

μέτρα

τμχ.

μέτρα

τμχ.

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

73

4

72

17

65

11

67

2

6

6

80,50

100

266

300

30,30

10

19

18

82,80

108,70

38

17

2

37

64

153

130

56

650,81

18

37

1

Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή/Είδος

Μονάδα
μέτρησης

Συνολική
ποσότηταα/α

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ) 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
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ΑΡΘΡΟ

Σελ. 7ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Φωτιστικό 
τύπου 
LED SPOTS 
σε ράγα.

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής:

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Τύπος Προθήκης/Ειδικής 
Κατασκευής Α, Α1, Β, Γ, Δ, Ζ, Η, 
S1, S2, S3, S4, S6, S7, S9.

Σύστημα φωτισμού με κατευθυνόμενους προβολείς τύπου 
LED σε ράγα:

Α. Η Ροηφόρος ράγα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο 
διατομής ≤ 10 Χ 10mm και μήκους από 1 έως 3 μέτρα. Το μήκος 
της καθορίζεται από το μέγεθος της κατασκευής (προθήκη, ειδική 
κατασκευή, κ.α.) και τη θέση στην οποία τοποθετείται. Το σύστημα 
τροφοδοτείται με 12 ή 24V DC. Περιλαμβάνει μετασχηματιστή ο 
οποίος τοποθετείται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι επισκέψιμος. 

Β. Ο προβολέας τύπου LED εφαρμόζει στη ράγα και τοποθετείται 
σε οποιοδήποτε σημείο της. Η ράγα φέρει ροοστάτη ο οποίος 
τοποθετείται στον τεχνικό χώρο της προθήκης και πρέπει να είναι 
συμβατός με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο 
βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI. H ισχύς του καθορίζεται στα ≥ 1,2 
W με φωτεινή ροή ≥ 210 lumen στα 12 ή 24V DC, η χρωματική 
απόδοση στο CRI > 80 και η θερμοκρασία χρώματος από 2800 έως 
3200°Κ. Η διάστασή του ορίζεται ≤ 8 εκ. και θα έχει τη δυνατότητα 
περιστροφής κατά 360° περί τον οριζόντιο άξονα και περί τον κάθετο 
άξονα ≥ 270°. 

Η τοποθέτηση του φωτιστικού συστήματος γίνεται με 3 τρόπους 
ανάλογα με την κατασκευή στην οποία εντάσσεται:

- Σε εσοχή στην οροφή της προθήκης.

- Με αποστάτη στο δάπεδο της προθήκης.

- Με ανάρτηση και στηρίγματα (αποστάτες ύψους ±10 mm) από την 
κρυστάλλινη οροφή της προθήκης.

Η θέση τοποθέτησης του συστήματος φωτισμού ορίζεται στο 
πεδίο “Κωδικός Εκθέματος” και “Άρθρο/Τύπος Προθήκης-Ειδικής 
Κατασκευής” (π.χ. Α.0.1.Κ6, βλ. Άρθρο ΕΕ5/Τύπος Δ) και η 
ποσότητα των φωτιστικών σωμάτων ανά έκθεμα ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια

ΦΠΡΟ1
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)
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Α.0.1.Κ6

Α.0.2.Κ1

Α.0.3.Κ2

Α.0.3.Κ3 α

Α.0.3.Κ3 β

Α.0.3.Κ3 γ

Α.0.4.Κ4 α

Α.0.4.Κ4 β

Α.0.4.Κ4 γ

Α.0.5.Κ5 α

Α.0.5.Κ5 β

Α.0.5.Κ5 γ

Α.0.4.Κ7

Α.1.1.Κ1

Α.1.2.Κ2

Α.1.3.Κ4 α

Α.1.3.Κ4 β

Α.1.3.Κ4 γ

Α.1.4.Κ5 α

Α.1.4.Κ5 β

Α.1.4.Κ5 γ

Α.1.4.Κ5 δ

Α.1.4.Κ6

Α.1.5.Κ7 α

Α.1.5.Κ7 β

Α.1.5.Κ7 γ

Α.1.5.Κ7 δ

Α.1.5.Κ8

Γ.1.2.Κ1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

17

13

30

20

12

11

24

11

11

17

12

13

11

13

17

19

11

10

16

11

13

11

21

16

10

10

10

14

25

Κωδικός 
Εκθέματος Άρθρο/Τύπος Προθήκης-Ειδικής Κατασκευής

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΠΡΟ1
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)
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ΑΡΘΡΟ

Σελ. 9ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Γ.1.3.Κ2

Δ.0.1.Κ2

Δ.0.3.Κ3

Δ.0.3.Κ4

Δ.0.4.Κ5

Δ.0.4.Κ6

Δ.0.4.Κ7

Δ.0.4.Κ8

Δ.0.6.Κ10

Δ.1.2.Κ2

Δ.1.2.Κ3α

Δ.1.2.Κ3β

Δ.1.3.Κ5

Δ.1.3.Κ6

Δ.1.3.Κ7

Δ.1.3.Κ8

Ε.0.1.Κ1

Ε.0.1.Κ2

Ε.0.1.Κ3

Ε.0.2.Κ5

Ε.0.3.Κ6

Ε.0.4.Κ8

Ε.0.4.Κ9

Ε.0.4.Κ10

Ε.0.4.Κ11

Ε.0.5.Κ14

Ζ.0.1.Κ2

Ζ.0.1.Κ3

Ζ.1.1.Κ1β

Ζ.1.1.Κ2

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ1)/Τύπος Α

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ1)/Τύπος Α

(βλ. Άρθρο ΕΕ1)/Τύπος Α

(βλ. Άρθρο ΕΕ1)/Τύπος Α

(βλ. Άρθρο ΕΕ1)/Τύπος Α

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ1)/Τύπος Α

(βλ. Άρθρο ΕΕ1)/Τύπος Α

(βλ. Άρθρο ΕΕ1)/Τύπος Α

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ15)/Τύπος S6

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

25

28

43

30

27

18

18

18

42

22

28

29

36

36

36

36

12

12

12

22

16

10

9

21

21

23

28

18

20

19

Κωδικός 
Εκθέματος Άρθρο/Τύπος Προθήκης-Ειδικής Κατασκευής

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΠΡΟ1
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 10ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μ.0.1.Κ1

Μ.0.1.Κ2

Μ.0.2.Κ3 α

Μ.0.2.Κ3 β

Μ.0.2.Κ4

Μ.0.3.Κ6

Μ.0.3.Κ7

Μ.1.1.Κ1

Μ.1.1.Κ2

Μ.1.1.Κ3

Μ.1.1.Κ4

Μ.1.1.Κ5

Μ.1.2.Κ6

Μ.1.2.Κ7 

Μ.1.2.Κ8

Μ.1.2.Κ9

Μ.1.2.Κ10

Μ.1.3.Κ11

Ν.0.1.Κ1 α

Ν.0.1.Κ1 β

Ν.0.1.Κ2 α

Ν.0.1.Κ2 β

Ν.0.3.Κ3 α

Ν.0.3.Κ3 β

Ν.0.4.Κ4 α

Ν.0.4.Κ4 β

Ν.1.1.Κ1 α

Ν.1.1.Κ1 β

Ν.1.2.Κ2 α

Ν.1.2.Κ2 β

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ14)/Τύπος S4

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ16)/Τύπος S7

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

15

12

10

11

23

9

11

11

11

27

10

10

25

16

19

10

10

10

18

10

17

15

19

37

36

18

40

34

14

39

Κωδικός 
Εκθέματος Άρθρο/Τύπος Προθήκης-Ειδικής Κατασκευής

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΠΡΟ1
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 11ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ν.1.3.Κ3 α

Ν.1.3.Κ3 β

Ν.1.3.Κ3 γ

Ν.1.4.Κ4

Ν.1.4.Κ5

ΤΖ.0.1.Κ1

ΤΖ.0.1.Κ2

ΤΖ.0.1.Κ3

ΤΖ.0.1.Κ4

ΤΖ.0.1.Κ5

ΤΖ.0.1.Κ6

ΤΖ.0.1.Κ7

ΤΖ.0.1.Κ8

ΤΖ.0.1.Κ9

Π.ΠΕ.Κ1

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ1)/Τύπος Α1

(βλ. Άρθρο ΕΕ2)/Τύπος Α1

(βλ. Άρθρο ΕΕ2)/Τύπος Α1

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος S1

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος S1

(βλ. Άρθρο ΕΕ2)/Τύπος Α1

(βλ. Άρθρο ΕΕ1)/Τύπος Α

(βλ. Άρθρο ΕΕ2)/Τύπος Α1

(βλ. Άρθρο ΕΕ2)/Τύπος Α1

(βλ. Άρθρο ΕΕ9)/Τύπος Η

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

28

25

10

16

22

15

15

15

33

30

15

15

15

15

540

Κωδικός 
Εκθέματος Άρθρο/Τύπος Προθήκης-Ειδικής Κατασκευής

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΠΡΟ1
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 12ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Φωτιστικό 
τύπου 
Γραμμικά 
LED.

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής:

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Τύπος Προθήκης/Ειδικής 
Κατασκευής Γ, Δ, Ζ, S1, S2, S3, 
S4, S6, S7, S9.

Σύστημα γραμμικού φωτισμού τύπου LED:

Σύστημα φωτισμού κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου 
(σώμα), με ημιδιάφανο κάλυμμα (διαχύτη) το οποίο αποδίδει άμεση 
συμμετρική δέσμη φωτός. 

Φέρει ενσωματωμένο κύκλωμα με 20-25 WHITE LED’ s/m και ισχύς 
15-20 W/m με φωτεινή ροή ≥ 1000 lumen/m. Η θερμοκρασία 
χρώματος του φωτισμού των λαμπτήρων είναι από 2800°Κ έως 
3200°Κ και υψηλής χρωματικής απόδοσης CRI > 80.

Το σύστημα τροφοδοτείται με  12 ή 24V DC. Περιλαμβάνει 
μετασχηματιστή και ροοστάτη οι οποίοι τοποθετούνται στον τεχνικό 
χώρο της προθήκης και είναι συμβατοί με το σύστημα αυτοματισμού 
του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI.

Η θέση τοποθέτησης του συστήματος φωτισμού ορίζεται στο 
πεδίο “Κωδικός Εκθέματος” και “Άρθρο/Τύπος Προθήκης-Ειδικής 
Κατασκευής” (π.χ. Α.0.1.Κ6, βλ. Άρθρο ΕΕ5/Τύπος Δ) και το μήκος 
του συστήματος ανά έκθεμα ορίζεται σε μέτρα.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια

ΦΠΡΟ2
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 13ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Α.0.1.Κ6

Α.0.2.Κ1

Α.0.3.Κ2

Α.0.3.Κ3α

Α.0.3.Κ3β

Α.0.3.Κ3γ

Α.0.4.Κ4α

Α.0.4.Κ4β

Α.0.4.Κ4γ

Α.0.5.Κ5α

Α.0.5.Κ5β

Α.0.5.Κ5γ

Α.0.4.Κ7

Α.0.5.Κ8

Α.1.1.Κ1

Α.1.2.Κ2

Α.1.3.Κ4α

Α.1.3.Κ4β

Α.1.3.Κ4γ

Α.1.4.Κ5α

Α.1.4.Κ5β

Α.1.4.Κ5γ

Α.1.4.Κ5δ

Α.1.4.Κ6

Α.1.5.Κ7α

Α.1.5.Κ7β

Α.1.5.Κ7γ

Α.1.5.Κ7δ

Α.1.5.Κ8

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ12)/Τύπος S2

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

9,9

7,5

29,8

8,7

5,1

4,4

19,2

10,2

3,8

6,5

5,8

7,8

12,6

2,7

7,4

9,8

10,4

11

10

6,4

6,6

6,3

7,5

21,5

8,4

5,3

5,3

6

13,8

Κωδικός 
Εκθέματος Άρθρο/Τύπος Προθήκης-Ειδικής Κατασκευής

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΠΡΟ2
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)
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Γ.1.2.Κ1

Γ.1.3.Κ2

Δ.0.1.Κ1α/β

Δ.0.3.Κ3

Δ.0.3.Κ4

Δ.0.4.Κ5

Δ.0.4.Κ6

Δ.0.4.Κ7

Δ.0.4.Κ8

Δ.0.6.Κ10

Δ.1.2.Κ2

Δ.1.2.Κ3α

Δ.1.2.Κ3β

E.0.1.Κ1

E.0.1.Κ2

E.0.1.Κ3

E.0.2.Κ4

E.0.2.Κ5

E.0.3.Κ6

E.0.4.Κ8

E.0.4.Κ9

E.ΚΑ.Κ16

E.ΚΑ.Κ16

Z.0.1.K2

Z.0.1.K3

Z.0.1.K4

Z.1.1.K1α

Z.1.1.K1β

Z.1.1.K2

Μ.0.1.Κ1

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ11)/Τύπος S2

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ12)/Τύπος S3

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ19)/Τύπος S10

(βλ. Άρθρο ΕΕ19)/Τύπος S10

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ12)/Τύπος S2

(βλ. Άρθρο ΕΕ15)/Τύπος S6

(βλ. Άρθρο ΕΕ15)/Τύπος S6

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

25

25

8

60

30,8

42,8

14

14

14,4

82,5

12,6

34,2

34,2

3

3,5

3

75

19,5

3,1

2,3

2

2,8

2,8

15,6

18

4,2

9,4

17,4

11

17,7

Κωδικός 
Εκθέματος Άρθρο/Τύπος Προθήκης-Ειδικής Κατασκευής

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΠΡΟ2
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)
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Μ.0.1.Κ2

Μ.0.1.Κ5

Μ.0.2.Κ3 α

Μ.0.2.Κ3 β

Μ.0.2.Κ4

Μ.0.3.Κ6

Μ.0.3.Κ7

Μ.1.1.Κ1

Μ.1.1.Κ2

Μ.1.1.Κ3

Μ.1.1.Κ4

Μ.1.1.Κ5

Μ.1.2.Κ6

Μ.1.2.Κ7

Μ.1.2.Κ8

Μ.1.2.Κ9

Μ.1.2.Κ10

Μ.1.1.Κ12

Μ.1.3.Κ11

Ν.0.1.K1 α

Ν.0.1.K1 β

Ν.0.1.K2 α

Ν.0.1.K2 β

Ν.0.3.K3 α

Ν.0.3.K3 β

Ν.0.4.K4 α

Ν.0.4.K4 β

Ν.1.1.K1 α

Ν.1.1.K1 β

Ν.1.2.K2 α

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ12)/Τύπος S2

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ13)/Τύπος S4

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ16)/Τύπος S7

(βλ. Άρθρο ΕΕ14)/Τύπος S5

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

3

5,1

24

4

11

3,3

4,4

2,3

2,2

26

3

3

25

40

22,3

10

12,6

2,7

1,8

30

3,6

24,2

5,4

27,9

30,6

48,5

20,4

57,1

37,5

12

Κωδικός 
Εκθέματος Άρθρο/Τύπος Προθήκης-Ειδικής Κατασκευής

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΠΡΟ2
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 16ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ν.1.2.K2 β

Ν.1.3.K3 α

Ν.1.3.K3 β

Ν.1.3.K3 γ

Ν.1.4.K4

Ν.1.4.K5

ΤΖ.0.1.Κ4

ΤΖ.0.1.Κ5

Π.ΠΕ.Κ1

90

91

92

93

94

95

96

97

98

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ6)/Τύπος Δ1

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος S1

(βλ. Άρθρο ΕΕ10)/Τύπος S1

(βλ. Άρθρο ΕΕ9)/Τύπος Η

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

37,6

11,4

14,5

6

11,4

35,1

4

3,4

162

Κωδικός 
Εκθέματος Άρθρο/Τύπος Προθήκης-Ειδικής Κατασκευής

Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΠΡΟ2
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)
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Φωτιστικό 
τύπου mini 
LED bar.

Τεύχος Γ:  Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης 
Εφαρμογής:

Κατασκευαστικό Σχέδιο: 
Τύπος Προθήκης/Ειδικής 
Κατασκευής B, Γ.

Σύστημα γραμμικού φωτισμού τύπου mini LED bar:

Σύστημα φωτισμού κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου 
(σώμα) μικρής διατομής ± 3,5 χ 3,5 mm, το οποίο αποδίδει άμεση 
συμμετρική δέσμη φωτός. 

Φέρει ενσωματωμένο κύκλωμα με mini LED και ισχύ ≥ 10W/m 
με φωτεινή ροή ≥ 900 lumen/m. Η θερμοκρασία χρώματος του 
φωτισμού των λαμπτήρων είναι από 2800°Κ έως 3200°Κ και υψηλής 
χρωματικής απόδοσης CRI > 80.

Το σύστημα τροφοδοτείται με 12 ή 24V DC. Περιλαμβάνει 
μετασχηματιστή και ροοστάτη οι οποίοι τοποθετούνται στον τεχνικό 
χώρο της προθήκης και πρέπει να είναι συμβατοί με το σύστημα 
αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο 
DALI.

Η τοποθέτηση του φωτιστικού συστήματος γίνεται με στηρίγματα 
παρόμοιας διατομής κολλητά στην ακμή της κρυστάλλινης οροφής 
της προθήκης το οποίο δίνει τη δυνατότητα στρέψης ± 360° σε 
κάθετο άξονα.

Η θέση τοποθέτησης του συστήματος φωτισμού ορίζεται στο 
πεδίο “Κωδικός Εκθέματος” και “Άρθρο/Τύπος Προθήκης-Ειδικής 
Κατασκευής” (π.χ. Α.0.1.Κ6, βλ. Άρθρο ΕΕ5/Τύπος Δ) και το μήκος 
του συστήματος ανά έκθεμα ορίζεται σε μέτρα.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια

ΦΠΡΟ3
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)

www.moltoluce.com (illu-
mini) 
ή άλλο ισοδύναμο.
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Γ.0.2.Κ1

Γ.0.3.Κ2

Γ.1.4.Κ4

Γ.1.4.Κ4

Γ.1.5.Κ3

Δ.1.1.Κ1

Δ.1.3.Κ4

Δ.1.3.Κ4

Δ.1.3.Κ4

Δ.1.3.Κ10

Δ.1.3.Κ11

Δ.1.3.Κ9

Ε.0.3.Κ7

Ε.0.5.Κ12

Ε.0.5.Κ13

Z.0.1.K5

Α.1.3.Κ3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

(βλ. Άρθρο ΕΕ3)/Τύπος Β

(βλ. Άρθρο ΕΕ3)/Τύπος Β

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ3)/Τύπος Β

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ3)/Τύπος Β

(βλ. Άρθρο ΕΕ3)/Τύπος Β

(βλ. Άρθρο ΕΕ3)/Τύπος Β

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

0,6

1

3,6

3,6

1,8

3,2

1,5

2,8

0,9

3,6

3,6

3,6

3

1,45

1,45

0,8

2,2
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Μονάδα
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ΦΠΡΟ3
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ (ΦΠΡΟ)
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Φωτιστικό 
τύπου 
Wallwasher 
σε ράγα.

L1
Φωτιστικό τύπου WALLWASHER σε ράγα:

Φωτιστικό σώμα κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο, τεχνολογίας 
τύπου LED (Dimmable Dali) σε ράγα το οποίο χρησιμοποιείται για την 
εστίαση και την ανάδειξη των εκθεμάτων. Το φωτιστικό τοποθετείται 
σε τριφασική ροηφόρο ράγα συμβατή με την υφιστάμενη ράγα των 
εκθεσιακών χώρων του Μουσείου. Φέρει λαμπτήρα τεχνολογίας 
τύπου LED θερμής απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 για: α) την 
πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των προδιαγραφών 
του επιτρεπτού επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., γ) τη συμβατότητα 
με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει τη δυνατότητα: 
α) περιστροφής 360° κατά τον οριζόντιο άξονα, β) κλίση ≥ 90° κατά 
τον κάθετο άξονα, γ) οι αρθρώσεις του φωτιστικού είναι ικανές να 
διατηρήσουν την κλίση του μετα την ρύθμιση.

Η εναλλαγή της φωτεινής δέσμης θα εξαρτάται από τον ανακλαστήρα 
ή το φίλτρο και όχι από τον λαμπτήρα του φωτιστικού. Η επιλογή της 
δέσμης σε στενή (± 17°), μεσαία (± 30°), ανοιχτή (± 50°), οβάλ 
(20° Χ 60°) και wallwasher, όπως επίσης και τα όρια της φωτεινής 
δέσμης (απαλά και διάχυτα ώστε να μην διαγράφονται) θα γίνεται 
χωρίς την χρήση εργαλείων και με χρήση φακών (εξαρτήματα). 
Στο σώμα του φωτιστικού θα μπορούν να τοποθετηθούν φίλτρα 
διάχυσης, χρωματικά, αντιθαμβωτικά κ.α. Το μέγεθος του φωτιστικού 
σώματος θα είναι μικρό ώστε να μην υπερισχύει των στοιχείων του 
χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη είναι η χρωματική συνάφεια 
των τμημάτων που το αποτελούν με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, η 
λιτή γραμμή (κυλινδρικό σχήμα),  το χρώμα (λευκό ή μαύρο) με 
προσεγμένα φινιρίσματα.

Χρώμα: λευκό ή μαύρο ή ασημί (ανάλογα με τον χώρο που θα 
τοποθετηθούν).
Σύστημα έλεγχου: Dali.
Λαμπτήρας: LED.
Εύρος δέσμης: ασύμμετρη (WALLWASHER).
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 24 Watt.
Φωτεινή ροή:  ≥ 90 lumens/ Watt.
Φίλτρα - εξαρτήματα: 1 αντιθαμβωτικό δακτύλιο.
 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ1
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

www.erco.com (optec) 
ή άλλο ισοδύναμο.
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Φωτιστικό 
τύπου 
Wallwasher 
σε ράγα.

L2
Φωτιστικό τύπου WALLWASHER σε ράγα:

Φωτιστικό σώμα κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο, τεχνολογίας 
τύπου LED (Dimmable Dali) σε ράγα το οποίο χρησιμοποιείται για την 
εστίαση και την ανάδειξη των εκθεμάτων. Το φωτιστικό τοποθετείται 
σε τριφασική ροηφόρο ράγα συμβατή με την υφιστάμενη ράγα των 
εκθεσιακών χώρων του Μουσείου. Φέρει λαμπτήρα τεχνολογίας 
τύπου LED θερμής απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 για: α) την 
πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των προδιαγραφών 
του επιτρεπτού επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., γ) τη συμβατότητα 
με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει τη δυνατότητα: 
α) περιστροφής 360° κατά τον οριζόντιο άξονα, β) κλίση ≥ 90° κατά 
τον κάθετο άξονα, γ) οι αρθρώσεις του φωτιστικού είναι ικανές να 
διατηρήσουν την κλίση του μετα την ρύθμιση.

Η εναλλαγή της φωτεινής δέσμης θα εξαρτάται από τον ανακλαστήρα 
ή το φίλτρο και όχι από τον λαμπτήρα του φωτιστικού. Η επιλογή της 
δέσμης σε στενή (± 17°), μεσαία (± 30°), ανοιχτή (± 50°), οβάλ 
(20° Χ 60°) και wallwasher, όπως επίσης και τα όρια της φωτεινής 
δέσμης (απαλά και διάχυτα ώστε να μην διαγράφονται) θα γίνεται 
χωρίς την χρήση εργαλείων και με χρήση φακών (εξαρτήματα). 
Στο σώμα του φωτιστικού θα μπορούν να τοποθετηθούν φίλτρα 
διάχυσης, χρωματικά, αντιθαμβωτικά κ.α. Το μέγεθος του φωτιστικού 
σώματος θα είναι μικρό ώστε να μην υπερισχύει των στοιχείων του 
χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη είναι η χρωματική συνάφεια 
των τμημάτων που το αποτελούν με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, η 
λιτή γραμμή (κυλινδρικό σχήμα),  το χρώμα (λευκό ή μαύρο) με 
προσεγμένα φινιρίσματα.

Χρώμα: λευκό ή μαύρο ή ασημί (ανάλογα με τον χώρο που θα 
τοποθετηθούν).
Σύστημα έλεγχου: Dali.
Λαμπτήρας: LED.
Εύρος δέσμης: ασύμμετρη (WALLWASHER).
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 12 Watt.
Φωτεινή ροή:  ≥ 90 lumens/ Watt.
Φίλτρα - εξαρτήματα: 1 αντιθαμβωτικό δακτύλιο.
 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ2
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

www.erco.com (optec) 
ή άλλο ισοδύναμο.
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ2
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Φωτιστικό 
τύπου 
Narrow Spot 
σε ράγα.

L3
Φωτιστικό τύπου NARROW SPOT σε ράγα:

Φωτιστικό σώμα κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο, τεχνολογίας 
τύπου LED (Dimmable Dali) σε ράγα το οποίο χρησιμοποιείται για την 
εστίαση και την ανάδειξη των εκθεμάτων. Το φωτιστικό τοποθετείται 
σε τριφασική ροηφόρο ράγα συμβατή με την υφιστάμενη ράγα των 
εκθεσιακών χώρων του Μουσείου. Φέρει λαμπτήρα τεχνολογίας 
τύπου LED θερμής απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 για: α) την 
πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των προδιαγραφών 
του επιτρεπτού επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., γ) τη συμβατότητα 
με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει τη δυνατότητα: 
α) περιστροφής 360° κατά τον οριζόντιο άξονα, β) κλίση ≥ 90° κατά 
τον κάθετο άξονα, γ) οι αρθρώσεις του φωτιστικού είναι ικανές να 
διατηρήσουν την κλίση του μετα την ρύθμιση.

Η εναλλαγή της φωτεινής δέσμης θα εξαρτάται από τον ανακλαστήρα 
ή το φίλτρο και όχι από τον λαμπτήρα του φωτιστικού. Η επιλογή της 
δέσμης σε στενή (± 17°), μεσαία (± 30°), ανοιχτή (± 50°), οβάλ 
(20° Χ 60°) και wallwasher, όπως επίσης και τα όρια της φωτεινής 
δέσμης (απαλά και διάχυτα ώστε να μην διαγράφονται) θα γίνεται 
χωρίς την χρήση εργαλείων και με χρήση φακών (εξαρτήματα). 
Στο σώμα του φωτιστικού θα μπορούν να τοποθετηθούν φίλτρα 
διάχυσης, χρωματικά, αντιθαμβωτικά κ.α. Το μέγεθος του φωτιστικού 
σώματος θα είναι μικρό ώστε να μην υπερισχύει των στοιχείων του 
χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη είναι η χρωματική συνάφεια 
των τμημάτων που το αποτελούν με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, η 
λιτή γραμμή (κυλινδρικό σχήμα),  το χρώμα (λευκό ή μαύρο) με 
προσεγμένα φινιρίσματα. 

Χρώμα: λευκό ή μαύρο ή ασημί (ανάλογα με τον χώρο που θα 
τοποθετηθούν).
Σύστημα έλεγχου: Dali.
Λαμπτήρας: LED.
Εύρος δέσμης: από 7° έως 10°.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 8 Watt.
Φωτεινή ροή: ≥ 90 lumens/ Watt.
Φίλτρα - εξαρτήματα: 1 αντιθαμβωτικό δακτύλιο. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

www.erco.com (optec) 
ή άλλο ισοδύναμο.
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Φωτιστικό 
τύπου 
Narrow Spot 
σε ράγα.

L4
Φωτιστικό τύπου NARROW SPOT σε ράγα:

Φωτιστικό σώμα κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο, τεχνολογίας 
τύπου LED (Dimmable Dali) σε ράγα το οποίο χρησιμοποιείται για την 
εστίαση και την ανάδειξη των εκθεμάτων. Το φωτιστικό τοποθετείται 
σε τριφασική ροηφόρο ράγα συμβατή με την υφιστάμενη ράγα των 
εκθεσιακών χώρων του Μουσείου. Φέρει λαμπτήρα τεχνολογίας 
τύπου LED θερμής απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 για: α) την 
πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των προδιαγραφών 
του επιτρεπτού επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., γ) τη συμβατότητα 
με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει τη δυνατότητα: 
α) περιστροφής 360° κατά τον οριζόντιο άξονα, β) κλίση ≥ 90° κατά 
τον κάθετο άξονα, γ) οι αρθρώσεις του φωτιστικού είναι ικανές να 
διατηρήσουν την κλίση του μετα την ρύθμιση.

Η εναλλαγή της φωτεινής δέσμης θα εξαρτάται από τον ανακλαστήρα 
ή το φίλτρο και όχι από τον λαμπτήρα του φωτιστικού. Η επιλογή της 
δέσμης σε στενή (± 17°), μεσαία (± 30°), ανοιχτή (± 50°), οβάλ 
(20° Χ 60°) και wallwasher, όπως επίσης και τα όρια της φωτεινής 
δέσμης (απαλά και διάχυτα ώστε να μην διαγράφονται) θα γίνεται 
χωρίς την χρήση εργαλείων και με χρήση φακών (εξαρτήματα). 
Στο σώμα του φωτιστικού θα μπορούν να τοποθετηθούν φίλτρα 
διάχυσης, χρωματικά, αντιθαμβωτικά κ.α. Το μέγεθος του φωτιστικού 
σώματος θα είναι μικρό ώστε να μην υπερισχύει των στοιχείων του 
χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη είναι η χρωματική συνάφεια 
των τμημάτων που το αποτελούν με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, η 
λιτή γραμμή (κυλινδρικό σχήμα),  το χρώμα (λευκό ή μαύρο) με 
προσεγμένα φινιρίσματα. 

Χρώμα: λευκό ή μαύρο ή ασημί (ανάλογα με τον χώρο που θα 
τοποθετηθούν).
Σύστημα έλεγχου: Dali.
Λαμπτήρας: LED.
Εύρος δέσμης: από 7° έως 10°.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 4 Watt.
Φωτεινή ροή: ≥ 90 lumens/ Watt.
Φίλτρα - εξαρτήματα: 1 αντιθαμβωτικό δακτύλιο. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα
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Φωτιστικό 
τύπου 
Spot σε 
ράγα.

L5
Φωτιστικό τύπου SPOT σε ράγα:

Φωτιστικό σώμα κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο, τεχνολογίας 
τύπου LED (Dimmable Dali) σε ράγα το οποίο χρησιμοποιείται για την 
εστίαση και την ανάδειξη των εκθεμάτων. Το φωτιστικό τοποθετείται 
σε τριφασική ροηφόρο ράγα συμβατή με την υφιστάμενη ράγα των 
εκθεσιακών χώρων του Μουσείου. Φέρει λαμπτήρα τεχνολογίας 
τύπου LED θερμής απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 για: α) την 
πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των προδιαγραφών 
του επιτρεπτού επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., γ) τη συμβατότητα 
με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει τη δυνατότητα: 
α) περιστροφής 360° κατά τον οριζόντιο άξονα, β) κλίση ≥ 90° κατά 
τον κάθετο άξονα, γ) οι αρθρώσεις του φωτιστικού είναι ικανές να 
διατηρήσουν την κλίση του μετα την ρύθμιση.

Η εναλλαγή της φωτεινής δέσμης θα εξαρτάται από τον ανακλαστήρα 
ή το φίλτρο και όχι από τον λαμπτήρα του φωτιστικού. Η επιλογή 
της δέσμης σε στενή (± 17°), μεσαία (± 30°),ανοιχτή (± 50°), οβάλ 
(20° Χ 60°) και wallwasher, όπως επίσης και τα όρια της φωτεινής 
δέσμης (απαλά και διάχυτα ώστε να μην διαγράφονται) θα γίνεται 
χωρίς την χρήση εργαλείων και με χρήση φακών (εξαρτήματα). 
Στο σώμα του φωτιστικού θα μπορούν να τοποθετηθούν φίλτρα 
διάχυσης, χρωματικά, αντιθαμβωτικά κ.α. Το μέγεθος του φωτιστικού 
σώματος θα είναι μικρό ώστε να μην υπερισχύει των στοιχείων του 
χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη είναι η χρωματική συνάφεια 
των τμημάτων που το αποτελούν με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, η 
λιτή γραμμή (κυλινδρικό σχήμα),  το χρώμα (λευκό ή μαύρο) με 
προσεγμένα φινιρίσματα. 
 
Χρώμα: λευκό ή μαύρο ή ασημί (ανάλογα με τον χώρο που θα 
τοποθετηθούν).
Σύστημα έλεγχου: Dali.
Λαμπτήρας: LED.
Εύρος δέσμης: από 15° έως 20°.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 24 Watt.
Φωτεινή ροή: ≥ 90 lumens/ Watt.
Φίλτρα - εξαρτήματα: 1 αντιθαμβωτικό δακτύλιο.
 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.
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Φωτιστικό 
τύπου 
Spot σε 
ράγα.

L6
Φωτιστικό τύπου SPOT σε ράγα:

Φωτιστικό σώμα κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο, τεχνολογίας 
τύπου LED (Dimmable Dali) σε ράγα το οποίο χρησιμοποιείται για την 
εστίαση και την ανάδειξη των εκθεμάτων. Το φωτιστικό τοποθετείται 
σε τριφασική ροηφόρο ράγα συμβατή με την υφιστάμενη ράγα των 
εκθεσιακών χώρων του Μουσείου. Φέρει λαμπτήρα τεχνολογίας 
τύπου LED θερμής απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 για: α) την 
πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των προδιαγραφών 
του επιτρεπτού επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., γ) τη συμβατότητα 
με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει τη δυνατότητα: 
α) περιστροφής 360° κατά τον οριζόντιο άξονα, β) κλίση ≥ 90° κατά 
τον κάθετο άξονα, γ) οι αρθρώσεις του φωτιστικού είναι ικανές να 
διατηρήσουν την κλίση του μετα την ρύθμιση.

Η εναλλαγή της φωτεινής δέσμης θα εξαρτάται από τον ανακλαστήρα 
ή το φίλτρο και όχι από τον λαμπτήρα του φωτιστικού. Η επιλογή της 
δέσμης σε στενή (± 17°), μεσαία (± 30°), ανοιχτή (± 50°), οβάλ 
(20° Χ 60°) και wallwasher, όπως επίσης και τα όρια της φωτεινής 
δέσμης (απαλά και διάχυτα ώστε να μην διαγράφονται) θα γίνεται 
χωρίς την χρήση εργαλείων και με χρήση φακών (εξαρτήματα). 
Στο σώμα του φωτιστικού θα μπορούν να τοποθετηθούν φίλτρα 
διάχυσης, χρωματικά, αντιθαμβωτικά κ.α. Το μέγεθος του φωτιστικού 
σώματος θα είναι μικρό ώστε να μην υπερισχύει των στοιχείων του 
χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη είναι η χρωματική συνάφεια 
των τμημάτων που το αποτελούν με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, η 
λιτή γραμμή (κυλινδρικό σχήμα),  το χρώμα (λευκό ή μαύρο) με 
προσεγμένα φινιρίσματα. 
 
Χρώμα: λευκό ή μαύρο ή ασημί (ανάλογα με τον χώρο που θα 
τοποθετηθούν).
Σύστημα έλεγχου: Dali.
Λαμπτήρας: LED.
Εύρος δέσμης: από 15° έως 20°.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 12 Watt.
Φωτεινή ροή: ≥ 90 lumens/ Watt.
Φίλτρα - εξαρτήματα: 1 αντιθαμβωτικό δακτύλιο.
 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ6
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

www.erco.com (optec) 
ή άλλο ισοδύναμο.
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Φωτιστικό 
τύπου 
Flood σε 
ράγα.

L7
Φωτιστικό τύπου FLOOD σε ράγα:

Φωτιστικό σώμα κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο, τεχνολογίας 
τύπου LED (Dimmable Dali) σε ράγα το οποίο χρησιμοποιείται για την 
εστίαση και την ανάδειξη των εκθεμάτων. Το φωτιστικό τοποθετείται 
σε τριφασική ροηφόρο ράγα συμβατή με την υφιστάμενη ράγα των 
εκθεσιακών χώρων του Μουσείου. Φέρει λαμπτήρα τεχνολογίας 
τύπου LED θερμής απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 για: α) την 
πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των προδιαγραφών 
του επιτρεπτού επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., γ) τη συμβατότητα 
με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει τη δυνατότητα: 
α) περιστροφής 360° κατά τον οριζόντιο άξονα, β) κλίση ≥ 90° κατά 
τον κάθετο άξονα, γ) οι αρθρώσεις του φωτιστικού είναι ικανές να 
διατηρήσουν την κλίση του μετα την ρύθμιση.

Η εναλλαγή της φωτεινής δέσμης θα εξαρτάται από τον ανακλαστήρα 
ή το φίλτρο και όχι από τον λαμπτήρα του φωτιστικού. Η επιλογή της 
δέσμης σε στενή (± 17°), μεσαία (± 30°), ανοιχτή (± 50°), οβάλ 
(20° Χ 60°) και wallwasher, όπως επίσης και τα όρια της φωτεινής 
δέσμης (απαλά και διάχυτα ώστε να μην διαγράφονται) θα γίνεται 
χωρίς την χρήση εργαλείων και με χρήση φακών (εξαρτήματα). 
Στο σώμα του φωτιστικού θα μπορούν να τοποθετηθούν φίλτρα 
διάχυσης, χρωματικά, αντιθαμβωτικά κ.α. Το μέγεθος του φωτιστικού 
σώματος θα είναι μικρό ώστε να μην υπερισχύει των στοιχείων του 
χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη είναι η χρωματική συνάφεια 
των τμημάτων που το αποτελούν με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, η 
λιτή γραμμή (κυλινδρικό σχήμα),  το χρώμα (λευκό ή μαύρο) με 
προσεγμένα φινιρίσματα. 
 
Χρώμα: λευκό ή μαύρο ή ασημί (ανάλογα με τον χώρο που θα 
τοποθετηθούν).
Σύστημα έλεγχου: Dali.
Λαμπτήρας: LED.
Εύρος δέσμης: από 27° έως 35°.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 24 Watt.
Φωτεινή ροή: ≥ 90 lumens/ Watt.
Φίλτρα - εξαρτήματα: 1 αντιθαμβωτικό δακτύλιο.
 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ7
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

www.erco.com (optec) 
ή άλλο ισοδύναμο.
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Φωτιστικό 
τύπου 
Wide Flood 
σε ράγα.

L8
Φωτιστικό τύπου WIDE FLOOD σε ράγα:

Φωτιστικό σώμα κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο, τεχνολογίας 
τύπου LED (Dimmable Dali) σε ράγα το οποίο χρησιμοποιείται για την 
εστίαση και την ανάδειξη των εκθεμάτων. Το φωτιστικό τοποθετείται 
σε τριφασική ροηφόρο ράγα συμβατή με την υφιστάμενη ράγα των 
εκθεσιακών χώρων του Μουσείου. Φέρει λαμπτήρα τεχνολογίας 
τύπου LED θερμής απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 για: α) την 
πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των προδιαγραφών 
του επιτρεπτού επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., γ) τη συμβατότητα 
με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει τη δυνατότητα: 
α) περιστροφής 360° κατά τον οριζόντιο άξονα, β) κλίση ≥ 90° κατά 
τον κάθετο άξονα, γ) οι αρθρώσεις του φωτιστικού είναι ικανές να 
διατηρήσουν την κλίση του μετα την ρύθμιση.

Η εναλλαγή της φωτεινής δέσμης θα εξαρτάται από τον ανακλαστήρα 
ή το φίλτρο και όχι από τον λαμπτήρα του φωτιστικού. Η επιλογή της 
δέσμης σε στενή (± 17°), μεσαία (± 30°), ανοιχτή (± 50°), οβάλ 
(20° Χ 60°) και wallwasher, όπως επίσης και τα όρια της φωτεινής 
δέσμης (απαλά και διάχυτα ώστε να μην διαγράφονται) θα γίνεται 
χωρίς την χρήση εργαλείων και με χρήση φακών (εξαρτήματα). 
Στο σώμα του φωτιστικού θα μπορούν να τοποθετηθούν φίλτρα 
διάχυσης, χρωματικά, αντιθαμβωτικά κ.α. Το μέγεθος του φωτιστικού 
σώματος θα είναι μικρό ώστε να μην υπερισχύει των στοιχείων του 
χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη είναι η χρωματική συνάφεια 
των τμημάτων που το αποτελούν με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, η 
λιτή γραμμή (κυλινδρικό σχήμα),  το χρώμα (λευκό ή μαύρο) με 
προσεγμένα φινιρίσματα. 
 
Χρώμα: λευκό ή μαύρο ή ασημί (ανάλογα με τον χώρο που θα 
τοποθετηθούν).
Σύστημα έλεγχου: Dali.
Λαμπτήρας: LED.
Εύρος δέσμης: από 45° έως 55°.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 24 Watt.
Φωτεινή ροή: ≥ 90 lumens/ Watt.
Φίλτρα - εξαρτήματα: 1 αντιθαμβωτικό δακτύλιο.
 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα
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Φωτιστικό 
τύπου 
Oval Flood 
σε ράγα.

L9
Φωτιστικό τύπου OVAL FLOOD σε ράγα:

Φωτιστικό σώμα κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο, τεχνολογίας 
τύπου LED (Dimmable Dali) σε ράγα το οποίο χρησιμοποιείται για την 
εστίαση και την ανάδειξη των εκθεμάτων. Το φωτιστικό τοποθετείται 
σε τριφασική ροηφόρο ράγα συμβατή με την υφιστάμενη ράγα των 
εκθεσιακών χώρων του Μουσείου. Φέρει λαμπτήρα τεχνολογίας 
τύπου LED θερμής απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 για: α) την 
πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των προδιαγραφών 
του επιτρεπτού επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., γ) τη συμβατότητα 
με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει τη δυνατότητα: 
α) περιστροφής 360° κατά τον οριζόντιο άξονα, β) κλίση ≥ 90° κατά 
τον κάθετο άξονα, γ) οι αρθρώσεις του φωτιστικού είναι ικανές να 
διατηρήσουν την κλίση του μετα την ρύθμιση.

Η εναλλαγή της φωτεινής δέσμης θα εξαρτάται από τον ανακλαστήρα 
ή το φίλτρο και όχι από τον λαμπτήρα του φωτιστικού. Η επιλογή της 
δέσμης σε στενή (± 17°), μεσαία (± 30°), ανοιχτή (± 50°), οβάλ 
(20° Χ 60°) και wallwasher, όπως επίσης και τα όρια της φωτεινής 
δέσμης (απαλά και διάχυτα ώστε να μην διαγράφονται) θα γίνεται 
χωρίς την χρήση εργαλείων και με χρήση φακών (εξαρτήματα). 
Στο σώμα του φωτιστικού θα μπορούν να τοποθετηθούν φίλτρα 
διάχυσης, χρωματικά, αντιθαμβωτικά κ.α. Το μέγεθος του φωτιστικού 
σώματος θα είναι μικρό ώστε να μην υπερισχύει των στοιχείων του 
χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη είναι η χρωματική συνάφεια 
των τμημάτων που το αποτελούν με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, η 
λιτή γραμμή (κυλινδρικό σχήμα),  το χρώμα (λευκό ή μαύρο) με 
προσεγμένα φινιρίσματα. 
 
Χρώμα: λευκό ή μαύρο ή ασημί (ανάλογα με τον χώρο που θα 
τοποθετηθούν).
Σύστημα έλεγχου: Dali.
Λαμπτήρας: LED.
Εύρος δέσμης: CO από 50° έως 70° και C90 από 15° έως 25°.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 24 Watt.
Φωτεινή ροή: ≥ 90 lumens/ Watt.
Φίλτρα - εξαρτήματα: 1 αντιθαμβωτικό δακτύλιο.
 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ9
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

www.erco.com (optec) 
ή άλλο ισοδύναμο.



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 37ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

Κτηριακή Ενότητα A

Κτηριακή Ενότητα A

Κτηριακή Ενότητα Γ

Κτηριακή Ενότητα Γ

Κτηριακή Ενότητα Δ

Κτηριακή Ενότητα Μ

Κτηριακή Ενότητα Ν

Κτηριακή Ενότητα Ν

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ισόγειο

Όροφος

Ισόγειο

Όροφος

Όροφος

Όροφος

Ισόγειο

Όροφος

(βλ. A.Φ1)

(βλ. A.Φ2)

(βλ. Γ.Φ1)

(βλ. Γ.Φ2)

(βλ. Δ.Φ2)

(βλ. Μ.Φ2)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ2)

7

2

2

2

2

3

2

4

Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ9



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 38ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Φωτιστικό 
τύπου 
Oval Flood 
σε ράγα.

L10
Φωτιστικό τύπου OVAL FLOOD σε ράγα:

Φωτιστικό σώμα κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο, τεχνολογίας 
τύπου LED (Dimmable Dali) σε ράγα το οποίο χρησιμοποιείται για την 
εστίαση και την ανάδειξη των εκθεμάτων. Το φωτιστικό τοποθετείται 
σε τριφασική ροηφόρο ράγα συμβατή με την υφιστάμενη ράγα των 
εκθεσιακών χώρων του Μουσείου. Φέρει λαμπτήρα τεχνολογίας 
τύπου LED θερμής απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 για: α) την 
πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των προδιαγραφών 
του επιτρεπτού επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., γ) τη συμβατότητα 
με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει τη δυνατότητα: 
α) περιστροφής 360° κατά τον οριζόντιο άξονα, β) κλίση ≥ 90° κατά 
τον κάθετο άξονα, γ) οι αρθρώσεις του φωτιστικού είναι ικανές να 
διατηρήσουν την κλίση του μετα την ρύθμιση.

Η εναλλαγή της φωτεινής δέσμης θα εξαρτάται από τον ανακλαστήρα 
ή το φίλτρο και όχι από τον λαμπτήρα του φωτιστικού. Η επιλογή της 
δέσμης σε στενή (± 17°), μεσαία (± 30°), ανοιχτή (± 50°), οβάλ 
(20° Χ 60°) και wallwasher, όπως επίσης και τα όρια της φωτεινής 
δέσμης (απαλά και διάχυτα ώστε να μην διαγράφονται) θα γίνεται 
χωρίς την χρήση εργαλείων και με χρήση φακών (εξαρτήματα). 
Στο σώμα του φωτιστικού θα μπορούν να τοποθετηθούν φίλτρα 
διάχυσης, χρωματικά, αντιθαμβωτικά κ.α. Το μέγεθος του φωτιστικού 
σώματος θα είναι μικρό ώστε να μην υπερισχύει των στοιχείων του 
χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη είναι η χρωματική συνάφεια 
των τμημάτων που το αποτελούν με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, η 
λιτή γραμμή (κυλινδρικό σχήμα),  το χρώμα (λευκό ή μαύρο) με 
προσεγμένα φινιρίσματα. 
 
Χρώμα: λευκό ή μαύρο ή ασημί (ανάλογα με τον χώρο που θα 
τοποθετηθούν).
Σύστημα έλεγχου: Dali.
Λαμπτήρας: LED.
Εύρος δέσμης: CO από 50° έως 70° και C90 από 15° έως 25°.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 12 Watt.
Φωτεινή ροή: ≥ 90 lumens/ Watt.
Φίλτρα - εξαρτήματα: 1 αντιθαμβωτικό δακτύλιο.
 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.
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3
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3
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3
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Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
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Φωτιστικό 
τύπου 
Projector σε 
ράγα.

L11
Φωτιστικό τύπου PROJECTOR σε ράγα:

Φωτιστικό σώμα κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο, τεχνολογίας 
τύπου LED (Dimmable Dali) σε ράγα το οποίο χρησιμοποιείται για την 
εστίαση και την ανάδειξη των εκθεμάτων. Το φωτιστικό τοποθετείται 
σε τριφασική ροηφόρο ράγα συμβατή με την υφιστάμενη ράγα των 
εκθεσιακών χώρων του Μουσείου. Φέρει λαμπτήρα τεχνολογίας 
τύπου LED θερμής απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 για: α) την 
πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των προδιαγραφών 
του επιτρεπτού επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., γ) τη συμβατότητα 
με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει τη δυνατότητα: 
α) περιστροφής 360° κατά τον οριζόντιο άξονα, β) κλίση ≥ 90° κατά 
τον κάθετο άξονα, γ) οι αρθρώσεις του φωτιστικού είναι ικανές να 
διατηρήσουν την κλίση του μετα την ρύθμιση.

Η εναλλαγή της φωτεινής δέσμης θα εξαρτάται από τον ανακλαστήρα 
ή το φίλτρο και όχι από τον λαμπτήρα του φωτιστικού. Η επιλογή 
και τα όρια της φωτεινής δέσμης θα είναι απαλά και διάχυτα ώστε 
να μην διαγράφονται. Στο σώμα του φωτιστικού θα μπορούν να 
τοποθετηθούν φίλτρα διάχυσης, χρωματικά, αντιθαμβωτικά κ.α. 
Το μέγεθος του φωτιστικού σώματος θα είναι μικρό ώστε να μην 
υπερισχύει των στοιχείων του χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη 
είναι η χρωματική συνάφεια των τμημάτων που το αποτελούν με τον 
υπόλοιπο εξοπλισμό, η λιτή γραμμή (κυλινδρικό σχήμα),  το χρώμα 
(λευκό ή μαύρο) με προσεγμένα φινιρίσματα. 
 
Χρώμα: λευκό ή μαύρο ή ασημί (ανάλογα με τον χώρο που θα 
τοποθετηθούν).
Σύστημα έλεγχου: Dali.
Λαμπτήρας: LED.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 6 Watt.
Φωτεινή ροή: ≥ 550 lumen.
Φίλτρα - εξαρτήματα: 1 φίλτρο απεικόνισης (Gobo) φυλλωσιάς 
δέντρων, 1 φίλτρο DAYLIGHT.
 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ11
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

www.erco.com (optec) 
ή άλλο ισοδύναμο.
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Φωτιστικό 
τύπου 
Wide Flood 
RGB.

L12
Φωτιστικό τύπου WIDE FLOOD RGB σε ράγα:

Φωτιστικό σώμα κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο, τεχνολογίας 
τύπου LED (Dimmable Dali) σε ράγα το οποίο χρησιμοποιείται για την 
εστίαση και την ανάδειξη των εκθεμάτων. Το φωτιστικό τοποθετείται 
σε τριφασική ροηφόρο ράγα συμβατή με την υφιστάμενη ράγα των 
εκθεσιακών χώρων του Μουσείου. Φέρει λαμπτήρα τεχνολογίας 
τύπου LED θερμής απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 για: α) την 
πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των προδιαγραφών 
του επιτρεπτού επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., γ) τη συμβατότητα 
με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει τη δυνατότητα: 
α) περιστροφής 360° κατά τον οριζόντιο άξονα, β) κλίση ≥ 90° κατά 
τον κάθετο άξονα, γ) οι αρθρώσεις του φωτιστικού είναι ικανές να 
διατηρήσουν την κλίση του μετα την ρύθμιση.

Η εναλλαγή της φωτεινής δέσμης θα εξαρτάται από τον ανακλαστήρα 
ή το φίλτρο και όχι από τον λαμπτήρα του φωτιστικού. Η επιλογή της 
δέσμης σε στενή (± 17°), μεσαία (± 30°), ανοιχτή (± 50°), οβάλ 
(20° Χ 60°) και wallwasher, όπως επίσης και τα όρια της φωτεινής 
δέσμης (απαλά και διάχυτα ώστε να μην διαγράφονται) θα γίνεται 
χωρίς την χρήση εργαλείων και με χρήση φακών (εξαρτήματα). 
Στο σώμα του φωτιστικού θα μπορούν να τοποθετηθούν φίλτρα 
διάχυσης, χρωματικά, αντιθαμβωτικά κ.α. Το μέγεθος του φωτιστικού 
σώματος θα είναι μικρό ώστε να μην υπερισχύει των στοιχείων του 
χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη είναι η χρωματική συνάφεια 
των τμημάτων που το αποτελούν με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, η 
λιτή γραμμή (κυλινδρικό σχήμα),  το χρώμα (λευκό ή μαύρο) με 
προσεγμένα φινιρίσματα. 
 
Χρώμα: λευκό ή μαύρο ή ασημί (ανάλογα με τον χώρο που θα 
τοποθετηθούν).
Σύστημα έλεγχου: Dali.
Λαμπτήρας: LED RGB.
Εύρος δέσμης: από 40° έως 55°.
Ισχύς: ≥ 25 Watt.
Φωτεινή ροή: ≥ 600 lumen.
Φίλτρα - εξαρτήματα: 1 αντιθαμβωτικό δακτύλιο, 1 φακό FLOOD 
(από 25° έως 35°), 1 φακό SPOT (από 15° έως 20°).
 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ12
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

www.erco.com (optec) 
ή άλλο ισοδύναμο.
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Φωτιστικό 
τύπου 
Linear Led.

L13
Γωνιακό προφίλ τύπου LINEAR LED:

Γωνιακό προφίλ διαστάσεων ± 10 x 10 cm στο οποίο ενσωματώνεται 
γραμμικό φωτιστικό (ταινία) τύπου LINEAR LED. Το προφίλ βάφεται 
με ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ 
σύμφωνα με το χρώμα της τοιχοποιίας έπειτα από δειγματισμό. O 
γραμμικός φωτισμός LED παράγει ενιαίο φωτισμό χωρίς ενώσεις 
και σκοτεινά σημεία και φέρει πλαστικό διάθλασης (opal diff user) 
έτσι ώστε να μην είναι ορατά τα LED. Το τροφοδοτικό λειτουργίας 
του κυκλώματος θα είναι συμβατό με το σύστημα αυτοματισμού του 
Μουσείου το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI.
 
Σύστημα έλεγχου: Dali Dimmable.
Λαμπτήρας: LED.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 80.
Ισχύς: ≥ 10 Watt / μέτρο.
Φωτεινή ροή: ≥ 80 lumen / Watt.

 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και το μήκος του συστήματος ανά 
θέση ορίζεται σε μέτρα.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ13
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

www.traddel.com 
(CORNER) 
ή άλλο ισοδύναμο.
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Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ13
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Φωτιστικό 
τύπου 
Led Picture 
Light.

L14
Φωτιστικό τύπου LED PICTURE LIGHT:

Επίτοιχο γραμμικό φωτιστικό σώμα τύπου LED περιορισμένων 
διαστάσεων ± 30 cm, για τον φωτισμό κάδρου. Φέρει λαμπτήρα 
τεχνολογίας τύπου LED θερμής απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 
για: α) την πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των 
προδιαγραφών του επιτρεπτού επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., 
γ) τη συμβατότητα με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το 
οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI. Το σώμα του φωτιστικού θα 
έχει τη δυνατότητα περιστροφής και σταθεροποίησης της θέσης του 
μετά τη ρύθμιση.
 
Χρώμα: Ασημί ή ηλεκτροστατικά βαμμένο στο χρώμα του τοίχου
Σύστημα έλεγχου: Dali Dimmable.
Λαμπτήρας: LED.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 6 Watt.
Τάση: ± 12 V.
Φωτεινή ροή: ≥ 300 lumen.

 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ14
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

 www.edgelighting.com 
(Cody LED Picture Light) 
ή άλλο ισοδύναμο.
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ14
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Φωτιστικό 
τύπου 
Led Double
Washligh.

L15
Φωτιστικό τύπου Led Double Washligh:

Χωνευτό φωτιστικό σώμα LED κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο, 
τεχνολογίας τύπου LED (Dimmable Dali) το οποίο χρησιμοποιείται 
για τον ομοιόμορφο φωτισμό αμφίπλευρων κάθετων επιφανείων. 
Το φωτιστικό τοποθετείται χωνευτό στην οροφή. Φέρει λαμπτήρα 
τεχνολογίας τύπου LED θερμής απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 
για: α) την πιστή απόδοση των χρωμάτων, β) την τήρηση των 
προδιαγραφών του επιτρεπτού επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., 
γ) τη συμβατότητα με το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το 
οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI.

Χρώμα: λευκό ή μαύρο ή ασημί (ανάλογα με τον χώρο που θα 
τοποθετηθούν). 
Σύστημα έλεγχου: Dali Dimmable.
Λαμπτήρας: LED.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 24 Watt.
Εύρος δέσμης: διπλή ασύμμετρη (double washlight).
Φωτεινή ροή: ≥ 90 lumens/ Watt.

 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.
  
Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ15
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

www.erco.com
(quintessence double washligh) 
ή άλλο ισοδύναμο.
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Θέση Επίπεδο Σχέδιο
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ15
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Φωτιστικό 
τύπου 
Σύνθετη 
κατασκευή 
LED Lin-
ear, mini LED 
spots

L16
Φωτιστικό τύπου Σύνθετη κατασκευή LED Linear, mini LED spots:

Σύνθετη κατασκευή σώματος αλουμινίου. Η κατασκευή αποτελείται 
από προφίλ αλουμινίου ειδικά διαμορφωμένο και ηλεκτροστατικά 
βαμμένο το οποίο δεν επιτρέπει στον επισκέπτη την άμεση οπτική 
επαφή με τα φωτιστικά σώματα που εντάσσονται σε αυτό. Η 
κατασκευή τοποθετείται στην οροφή χωρίς εμφανής στηρίξεις και 
στο προφίλ προσαρμόζονται mini LED spots. Το σώμα των mini LED 
spots έχει τη δυνατότητα: α) περιστροφής 360° κατά τον οριζόντιο 
άξονα, β) κλίση ≥ 90° κατά τον κάθετο άξονα, γ) οι αρθρώσεις 
του φωτιστικού είναι ικανές να διατηρήσουν την κλίση του μετα 
την ρύθμιση. Φέρει λαμπτήρα τεχνολογίας τύπου H.P. LED θερμής 
απόχρωσης 3000 K και CRI ≥ 85 για: α) την πιστή απόδοση των 
χρωμάτων, β) την τήρηση των προδιαγραφών του επιτρεπτού 
επιπέδου ακτινοβολίας UV και IR., γ) τη συμβατότητα με το σύστημα 
αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI. 
Στην εσωτερική πλευρά του μεταλλικού προφίλ τοποθετείται Linear 
LED σε προφίλ αλουμινίου ασύμμετρης δέσμης για τον ομοιόρφο 
φωτισμό των κάθετων επιφανειών (βλ. άρθρο Φ20). Το μέγεθος 
των φωτιστικών σωμάτων θα είναι μικρό ώστε να μην υπερισχύουν 
των στοιχείων του χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη είναι 
η χρωματική συνάφεια των τμημάτων που το αποτελούν, η λιτή 
γραμμή,  το χρώμα (λευκό ή μαύρο) με προσεγμένα φινιρίσματα. 
Στο σύστημα συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για την πλήρη 
λειτουργία του εξαρτήματα διακλάδωσης/σύνδεσης.

Mini H.P (high power) Led spots

Χρώμα: λευκό ή μαύρο (ανάλογα με τον χώρο που θα τοποθετηθούν). 
Σύστημα έλεγχου: Dali Dimmable.
Λαμπτήρας: H.P LED.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 2,4 Watt, ± 500 mA
Εύρος δέσμης: ± 25°.
Φωτεινή ροή: ± 90lumens/ Watt.

Linear LED ασύμμετρης δέσμης (βλ. άρθρο Φ20)

 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο). Η ποσότητα των φωτιστικών σωμάτων 
ανά χώρο ορίζεται για τα Mini LED spots σε τεμάχια και για τα Linear 
LED σε μέτρα.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ16
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

Bright.gr
(Ferus 3 LED) 
ή άλλο ισοδύναμο.

Cooper Lighting (line.75 
Asymmetric) ή άλλο 
ισοδύναμο.
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ16
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Φωτιστικό 
τύπου 
Σύνθετη 
κατασκευή 
LED Linear, 
ροηφόρος 
ράγα

L17
Φωτιστικό τύπου Σύνθετη κατασκευή LED Linear, ροηφόρος ράγα:

Σύνθετη κατασκευή σώματος αλουμινίου. Η κατασκευή αποτελείται 
από προφίλ αλουμινίου ειδικά διαμορφωμένο και ηλεκτροστατικά 
βαμμένο. Η κατασκευή τοποθετείται στην οροφή χωρίς εμφανής 
στηρίξεις και είναι ικανή να φέρει το βάρος των φωτιστικών 
σωμάτων που προσαρμόζονται σε αυτή. Στο προφίλ εντάσσεται η 
ροηφόρος ράγα (βλ. άρθρο Φ25) και το προφίλ αλουμινίου Linear 
LED ασύμμετρου φωτισμού για τον ομοιόρφο φωτισμό των κάθετων 
επιφανειών (βλ. άρθρο Φ20). Το μέγεθος των φωτιστικών σωμάτων 
θα είναι μικρό ώστε στο σύνολο της η κατασκευή να μην υπερισχύει 
των στοιχείων του χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη είναι 
η χρωματική συνάφεια των τμημάτων που το αποτελούν, η λιτή 
γραμμή,  το χρώμα (λευκό ή μαύρο) με προσεγμένα φινιρίσματα. 
Στο σύστημα συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για την πλήρη 
λειτουργία του εξαρτήματα διακλάδωσης/σύνδεσης. 

Ροηφόρος ράγα (βλ. άρθρο Φ25)

Linear LED ασύμμετρης δέσμης (βλ. άρθρο Φ20)

Σύστημα έλεγχου: Dali Dimmable.
Λαμπτήρας: LED.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 80.
Απόδοση: ± 80 lumen/Watt.
Ισχύς: ± 16 W/μέτρο.
Φωτεινή ροή: ± 1000 lumen/μέτρο.
Εύρος δέσμης: ασύμμετρη

 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο). Η ποσότητα των φωτιστικών σωμάτων 
ανά χώρο ορίζεται σε μέτρα.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ17
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

Cooper Lighting (line.75 
Asymmetric) ή άλλο 
ισοδύναμο.
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μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

Κτηριακή Ενότητα Δ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

Δ.0.4.Κ6

Δ.0.4.Κ7

Δ.0.4.Κ8

Δ.0.6.Κ13

Δ.1.1.Κ1

Δ.1.2.Κ2

Δ.1.2.Κ3

Δ.1.3.Κ4

Δ.1.3.Κ9

E.0.2.Κ1

E.0.2.Κ2

E.0.2.Κ3

E.0.2.Κ4
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Ισόγειο

(βλ. Άρθρο ΕΕ12)/Τύπος S2

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ13)/Τύπος S3

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Δ.Φ1, Φ.Λ1)

(βλ. Γ.Φ2)

(βλ. Γ.Φ2)

(βλ. Δ.Φ1)

(βλ. Δ.Φ1)

(βλ. Δ.Φ1)

(βλ. Δ.Φ1)

(βλ. Δ.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ1)

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

27

11,00

11,60

11,95

6,10

12,80

7,60

6,60

2,90

3,00

3,00

4,30

3,60

2,70

3

10,5

10,8

5,8

3,2

13,2

34,2

16,8

9,4

3

3,3

3

52,5

11,7

3,1

Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ17



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 54ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Φωτιστικό 
τύπου 
LED channel

L18
Φωτιστικό τύπου LED channel:

Φωτιστικό τύπου LED channel προσαρμοσμένο στην σκοτία - εσοχή 
της μεταλλικής οροφής (βλ. άρθρο ΦΚ2). Το φωτιστικό σώμα 
εντάσσεται πλήρως σε αυτή με σκοπό να μην επιτρέπεται στον 
επισκέπτη η άμμεση οπτική με αυτό. Απαραίτητη είναι η χρωματική 
συνάφεια των τμημάτων που το αποτελούν, η λιτή γραμμή,  το 
χρώμα (λευκό ή μαύρο) με προσεγμένα φινιρίσματα. Στο σύστημα 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για την πλήρη λειτουργία 
του εξαρτήματα διακλάδωσης/σύνδεσης. 

Το κάθε φωτιστικό σώμα περιλαμβάνει δέκα H.P. ( high power) LED 
και έχει μήκος ± 30 cm.  Τα Η.P. LED βρισκονται στο βάθος του 
φωτιστικού σώματος. 

Χρώμα: λευκό ή μαύρο (ανάλογα με τον χώρο που θα τοποθετηθούν). 
Σύστημα έλεγχου: Dali Dimmable.
Λαμπτήρας: H.P LED.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ≥ 2,4 Watt, ± 500 mA
Εύρος δέσμης: ± 40°.
Φωτεινή ροή: ± 90lumens/ Watt.

 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο). Η ποσότητα των φωτιστικών σωμάτων 
ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ18
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

Bright.gr
(Novus Channel H.P.LED) 
ή άλλο ισοδύναμο.
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Κτηριακή Ενότητα Ε
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ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ
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(βλ. Άρθρο ΕΕ12)/Τύπος S2

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ13)/Τύπος S3

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. Γ.Φ2)

(βλ. Γ.Φ2)

(βλ. Δ.Φ1)

(βλ. Δ.Φ1)

(βλ. Δ.Φ1)

(βλ. Δ.Φ1)

(βλ. Δ.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ2)
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(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ1)

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα
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μέτρα
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11,00

11,60

11,95

6,10

12,80

7,60

6,60

2,90

3,00

3,00

4,30

3,60

2,70

3

10,5

10,8

5,8

3,2

13,2

34,2

16,8

9,4

3

3,3

3

52,5

11,7

3,1

Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ18
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Φωτιστικό 
τύπου 
Linear Led.

L19
Φωτιστικό τύπου LINEAR LED:

Γραμμικό φωτιστικό τεχνολογίας τύπου LINEAR LED  σε πλαστικό 
προφίλ με:

• Τάση λειτουργίας: ± 28 V/DC.
• Γενικές διαστάσεις προφίλ: 20 Χ 20 χιλ. 

Το κύκλωμα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• ± 60 LED/μέτρο. 
• Καταναλώνει ± 19 W/μέτρο.
• Αποδίδει ≥ 1300 lumen/μέτρο.
• Θερμοκρασία χρώματος ± 3000 Κ.
• Συντελεστή χρωματική απόδοσης CRI ≥ 80.

Το κύκλωμα εντάσσεται σε πλαστικό προφίλ, περιλαμβάνει φακό 
διάθλασης ± 30°, έχει συντελεστή στεγανότητας IP 54. Μέσω του 
κυκλώματος θα παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας 
και σε αυτό θα περιλαμβάνεται ηλεκτρονική διάταξη προστασίας και 
σταθεροποίησης της έντασης εξόδου (“temperature-stable current 
regulation”).

Το τροφοδοτικό λειτουργίας του κυκλώματος θα είναι συμβατό με 
το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI.

Το σύστημα φωτισμού (πλαίσια) αποτελείται από 4 τμήματα 
φωτιστικών μήκους ± 50 εκ. που διατάσσονται υπό γωνία 90° 
δημιουργώντας πλαίσιο και τοποθετείται περιμετρικά της κορνίζας 
του υποστυλώματος.

Διευκρινίζεται ότι ανεξαρτητο κύκλωμα είναι ο έμμεσος (επάνω) 
και ο άμεσος (κάτω) φωτισμός σε ότι αφορά τη ρύθμιση εντάσεως 
φωτεινότητας. Τα φωτιστικά σώματα προσαρμόζονται στη κατασκευή 
ΦΚ7 (βλέπε αρ. ΦΚ7). 

Σύστημα έλεγχου: Dali Dimmable.
Λαμπτήρας: LED.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 80.
Ισχύς: ± 19 W/μέτρο.
Τάση: ± 28 V.
Φωτεινή ροή: ≥ 1400 lumen/μέτρο.
Εύρος δέσμης: ± 30°

 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ19
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

www.insta.de (led lux linear 
LS) ή άλλο ισοδύναμο.
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ΟΡΟΦΟΣ
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ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

(βλ. TZ.Φ1, ΤΖ.Φ.Λ1)

(βλ. Ζ.Φ2)

(βλ. Μ.Φ1)

20

2

4

7

2

2

Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ19



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 58ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Φωτιστικό 
τύπου 
Linear Led 
ασύμμετρου 
φωτισμού.

L20
Φωτιστικό τύπου LINEAR LED ασύμμετρου φωτισμού:

Γραμμικό σύστημα φωτισμού τύπου LINEAR LED σε προφίλ 
αλουμινίου ασύμμετρης δέσμης για την παραγωγή έμμεσου 
φωτισμού. Τοποθετείται σε εσοχή της οροφής σε συγκεκριμένο 
σημείο ώστε ο φωτισμός που παράγεται να είναι όσο το δυνατόν 
πιο ομοιόμορφος στην κάθετη επιφάνεια χωρίς σκιές. Το σύστημα 
φωτισμού θα σχηματίζει συνεχείς γραμμές φωτισμού χωρίς ενώσεις 
και σκοτεινά σημεία όταν τα τμήματά του διατάσσονται υπό γωνία. 
Το τροφοδοτικό λειτουργίας του κυκλώματος θα είναι συμβατό με 
το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI.

 
Σύστημα έλεγχου: Dali Dimmable.
Λαμπτήρας: LED.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 80.
Απόδοση: ± 80 lumen/Watt.
Ισχύς: ± 16 W/μέτρο.
Φωτεινή ροή: ± 1000 lumen/μέτρο.
Εύρος δέσμης: ασύμμετρη

 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και το μήκος του συστήματος ανά 
θέση ορίζεται σε μέτρα.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

Cooper Lighting (line.75 
Asymmetric) ή άλλο 
ισοδύναμο.

Φ20
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3,00
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52,5
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Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ20



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 60ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Φωτιστικό 
τύπου 
Κατακόρυφο 
γραμμικό 
προφίλ, LED 
linear

L21
Φωτιστικό τύπου Κατακόρυφο γραμμικό προφίλ, LED linear:

Σύνθετη κατασκευή σώματος αλουμινίου. Η κατασκευή αποτελείται 
από προφίλ αλουμινίου ειδικά διαμορφωμένο και ηλεκτροστατικά 
βαμμένο στο χρώμα του τοίχου. Η κατασκευή τοποθετείται 
κατακόρυφα στον τοίχο χωρίς εμφανής στηρίξεις και είναι ικανή 
να φέρει το βάρος των φωτιστικών σωμάτων που προσαρμόζονται 
σε αυτή. Στο προφίλ εντάσσεται προφίλ αλουμινίου Linear LED 
διάχυτου φωτισμού. Το μέγεθος των φωτιστικών σωμάτων θα 
είναι μικρό ώστε στο σύνολο της η κατασκευή να μην υπερισχύει 
των στοιχείων του χώρου και των εκθεμάτων. Απαραίτητη είναι 
η χρωματική συνάφεια των τμημάτων που το αποτελούν, η λιτή 
γραμμή,  το χρώμα (λευκό ή μαύρο) με προσεγμένα φινιρίσματα. 
Στο σύστημα συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για την πλήρη 
λειτουργία του εξαρτήματα διακλάδωσης/σύνδεσης. 

Linear LED διάχυτου φωτισμού

Σύστημα έλεγχου: Dali Dimmable.
Λαμπτήρας: LED.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Απόδοση: ± 80 lumen/Watt.
Ισχύς: ± 16 W/μέτρο.
Φωτεινή ροή: ± 1000 lumen/μέτρο.

 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο). Η ποσότητα των φωτιστικών σωμάτων 
ανά χώρο ορίζεται σε μέτρα.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ21
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
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Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ21
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ΑΡΘΡΟ
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Φωτιστικό 
τύπου 
Κατακόρυφο 
γραμμικό 
προφίλ, LED 
linear 45°

L22
Φωτιστικό τύπου Κατακόρυφο γραμμικό προφίλ, LED linear 45°:

Κατακόρυφο γραμμικό προφίλ αλουμινίου το οποίο προσαρμόζεται 
στην κατασκευή του εποπτικού υλικού. Το προφίλ 45° Linear 
LED διάχυτου φωτισμού, τοποθετείται κατακόρυφα εσωτερικά 
της κατασκευής με σκοπό των ενιαίο φωτισμό της. Η κατασκευή 
αποτελείται από προφίλ αλουμινίου ειδικά διαμορφωμένο και 
ηλεκτροστατικά βαμμένο. Στο σύστημα συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα για την πλήρη λειτουργία του εξαρτήματα διακλάδωσης/
σύνδεσης. 

Linear LED διάχυτου φωτισμού

Σύστημα έλεγχου: Dali Dimmable.
Λαμπτήρας: LED.
Θερμοκρασία χρώματος: 5600 K, CRI ≥ 85.
Απόδοση: ± 80 lumen/Watt.
Ισχύς: ± 16 W/μέτρο.
Φωτεινή ροή: ± 800 lumen/μέτρο.

 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο). Η ποσότητα των φωτιστικών σωμάτων 
ανά χώρο ορίζεται σε μέτρα.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

Φ22
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ22



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 64ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Φωτιστικό 
τύπου 
Led washer 
eff ect.

L23
Φωτιστικό τύπου Led washer eff ect:

Φωτιστικό σώμα LED κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο, 
τεχνολογίας τύπου LED (Dimmable Dali) το οποίο χρησιμοποιείται για 
τον ασύμμετρο φωτισμό των εσοχών των ανοιγμάτων (παραθύρων) 
στο Τζαμί Τσισδαράκη. Το μέγεθος του φωτιστικού σώματος θα 
είναι μικρό ώστε να μην υπερισχύει των στοιχείων του χώρου. Το 
τροφοδοτικό λειτουργίας του κυκλώματος θα είναι συμβατό με 
το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI.
 

Χρώμα: λευκό ή ασημί
Σύστημα έλεγχου: Dali Dimmable.
Λαμπτήρας: LED.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 80.
Ισχύς: ± 3 Watt .
Φωτεινή ροή: ± 350 lumen. 
Εύρος δέσμης: ασύμμετρη

 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης του φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” 
(π.χ. Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο), και η ποσότητα των φωτιστικών 
σωμάτων ανά χώρο ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

IGUZZINI  ( BU14) ή άλλο 
ισοδύναμο.
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Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
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Φωτιστικό 
τύπου 
Linear Led 
διάχυτου 
φωτισμού.

L24
Φωτιστικό τύπου LINEAR LED διάχυτου φωτισμού:

Γραμμικό σύστημα φωτισμού τύπου LINEAR LED σε προφίλ αλουμινίου 
διάχυτου φωτισμού. Τοποθετείται σε συγκεκριμένα σημεία για την 
παραγωγή έμμεσου φωτισμού χωρίς το ίδιο να είναι εμφανή από 
τα σημεία θέασης του επισκέπτη. Το τροφοδοτικό λειτουργίας του 
κυκλώματος θα είναι συμβατό με το σύστημα αυτοματισμού του 
Μουσείου το οποίο βασίζεται στο πρωτόκολλο DALI.

 
Σύστημα έλεγχου: Dali Dimmable.
Λαμπτήρας: LED.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 80.
Απόδοση: ± 80 lumen/Watt.
Ισχύς: ± 16 W/μέτρο.
Φωτεινή ροή: ± 1000 lumen/μέτρο.

 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης φωτιστικού ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και το μήκος του συστήματος ανά 
θέση ορίζεται σε μέτρα.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ24
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Ροηφόρος 
τριφασική 
ράγα.

R1
Ροηφόρος τριφασική ράγα:

Ροηφόρος τριφασική ράγα με επιπλέον δύο αγωγούς DATA συμβατή 
(τεχνική και χρωματική) με την προβλεπόμενη από την Εγκεκριμένη 
Μελέτη Αποκατάστασης των κτηρίων η οποία χρησιμοποιείται στους 
εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, καθώς και με τα φωτιστικά 
σώματα ράγας τα οποία προβλέπονται από τη Μελέτη Φωτισμού. Στο 
σύστημα της ράγας περιλαμβάνονται: α) το τερματικό τροφοδοσίας, 
β) τα ενδιάμεσα εξαρτήματα ενώσεων και γ) τα τερματικά καλύμματα. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
 
- Σώμα ορθογωνικής διατομής (36 Χ 32χιλ.), από πρεσσαριστό 
αλουμίνιο.

- Δυνατότητα συνύπαρξης εώς και τριών ανεξάρτητων ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων στην ίδια ράγα. Φέρει έξι χάλκινους αγωγούς. Τρεις για 
φάση, έναν για ουδέτερο και δύο για το κύκλωμα DALI. Το σώμα της 
ράγας αποτελεί τον αγωγό γείωσης.

- Μaximum ηλεκτρικό φορτίο 16A (διατομή του αγωγού 2.5mm²) 
ανά αγωγό.

- Δυνατότητα τοποθέτησης είτε επί της οροφής είτε αναρτημένη από 
αυτήν με αποστάτες.

 

Η θέση τοποθέτησης του συστήματος ορίζεται στο πεδίο “Θέση” 
(π.χ. Κτηριακή Ενότητα Α) και το μήκος του συστήματος ανά θέση 
ορίζεται σε μέτρα.

Ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων 
φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)

LTS / EUB DATA BUS 
CONTACT TRACK ή άλλο 
ισοδύναμο.
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(βλ. Μ.Φ1)

(βλ. Μ.Φ2)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ1)

(βλ. ΤΖ.Φ1)

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

58

59

25

50

94

56

88

26

17

36

45

34

36

19

37

Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ25



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 70ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Σύστημα
Dali Server.

Dali Server:

Μονάδα ελέγχου συστήματος φωτισμού το οποίο στηρίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI και θα μπορεί να συνεργάζεται απόλυτα με 
το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου. Κάθε μονάδα παρέχει 
τροφοδοσία για δύο ανεξάρτητα υποσυστήματα διαχείρισης. Κάθε 
υποσύστημα έχει τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης 64 ατομικών 
διευθύνσεων, 16 διευθύνσεων ομάδων και 16 διευθύνσεων σκηνών. 
Κάθε μονάδα ελέγχου συνδέεται ενσύρματα στο κεντρικό Switch, 
στον τοπικό κατανεμητή V-D του κάθε κτηρίου. Ο DALI server 
τοποθετείται στο προβλεπόμενο από τη Μελέτη Αποκατάστασης των 
κτηρίων ηλεκτρικό πίνακα. Συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό (soft-
ware) προγραμματισμού και ρύθμισης.
 

Η θέση τοποθέτησης του συστήματος ορίζεται στο πεδίο “Θέση” 
(π.χ. Κτηριακή Ενότητα Α) και η ποσότητα του συστήματος ανά 
κτηριακή ενότητα ορίζεται σε τεμάχια.

Ως προς τη λειτουργία του συστήματος (βλ. Τεύχος Α/Γενικές 
Προδιαγραφές/Κεφάλαιο Α.3.2.δ). 

Ως προς τις απαιτήσεις προσαρμογής στις ανάγκες του εκθεσιακού 
φωτισμού (βλ. Τεύχος Α/Γενικές Προδιαγραφές/Κεφάλαιο Α.3.2.ε). 

Η παραμετροποίηση του συστήματος σε πραγματική λειτουργία θα 
γίνει έπειτα από δειγματισμό.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ26

Ενδεικτικά μοντέλα

HELVAR  ROUTER  910
ή άλλο ισοδύναμο.



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 71ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

Κτηριακή Ενότητα Α

Κτηριακή Ενότητα Γ

Κτηριακή Ενότητα Δ

Κτηριακή Ενότητα Ε

Κτηριακή Ενότητα Ζ

Κτηριακή Ενότητα Κ

Κτηριακή Ενότητα Μ

Κτηριακή Ενότητα Ν

Τζαμί Τσισδαράκη

Δ.0.4.Κ6

Δ.0.4.Κ7

Δ.0.4.Κ8

Δ.0.6.Κ13

Δ.1.1.Κ1

Δ.1.2.Κ2

Δ.1.2.Κ3

Δ.1.3.Κ4

Δ.1.3.Κ9

E.0.2.Κ1

E.0.2.Κ2

E.0.2.Κ3

E.0.2.Κ4

E.0.2.Κ5

E.0.3.Κ6

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2

2

3

2

1

1

2

1

2

3,00

3,00

4,30

3,60

2,70

3

10,5

10,8

5,8

3,2

13,2

34,2

16,8

9,4

3

3,3

3

52,5

11,7

3,1

Θέση
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ26



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 72ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Αισθητήρας 
φωτεινότητας
Dali.

Αισθητήρας φωτεινότητας συστήματος Dali:

Πολυαισθητήρας φωτεινότητας συστήματος DALI (μπουτόν, 
μικροϋλικά, συνδεσμολογία, κ.α.) που θα είναι συμβατός με το 
σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου και περιέχει αισθητήρες 
που παρέχουν λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας. Τοποθετείται 
στο χώρο Ε.0.1 και στο χώρο ΤΖ.0.1 και εξυπηρετεί το εκθεσιακό 
σενάριο φωτισμού όπως αυτό ορίζεται για κάθε διαφορετικό χώρο.
Περιλαμβάνει: 

- Αισθητήρα φωτός. 
- Παθητικό υπέρυθρο (PIR) ανιχνευτή κίνησης.

Ο αισθητήρας φωτός μετρά το επίπεδο φωτισμού του περιβάλλοντος 
του δωματίου ενώ ο ανιχνευτής κίνησης  επιτρέπει στο σύστημα να 
ανιχνεύει πότε στο χώρο υπάρχει κίνηση επισκεπτών.

 

Η θέση τοποθέτησης του συστήματος ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. 
Κτηριακή Ενότητα Α) και η ποσότητα του συστήματος ανά κτηριακή 
ενότητα ορίζεται σε τεμάχια.

Ως προς τη λειτουργία του συστήματος (βλ. Τεύχος Α/Γενικές 
Προδιαγραφές/Κεφάλαιο Α.3.2.δ). 

Ως προς τις απαιτήσεις προσαρμογής στις ανάγκες του εκθεσιακού 
φωτισμού (βλ. Τεύχος Α/Γενικές Προδιαγραφές/Κεφάλαιο Α.3.2.ε). 

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ27

Ενδεικτικά μοντέλα

HELVAR  MULTISENSOR 
ή άλλο ισοδύναμο.
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ΑΡΘΡΟ

Σελ. 73ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

Κτηριακή Ενότητα Ε

Τζαμί Τσισδαράκη

Δ.0.4.Κ6

Δ.0.4.Κ7

Δ.0.4.Κ8

Δ.0.6.Κ13

Δ.1.1.Κ1

Δ.1.2.Κ2

Δ.1.2.Κ3

Δ.1.3.Κ4

Δ.1.3.Κ9

E.0.2.Κ1

E.0.2.Κ2

E.0.2.Κ3

E.0.2.Κ4

E.0.2.Κ5

E.0.3.Κ6

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

1

3

2

1

1

2

1

2

3,00

3,00

4,30

3,60

2,70

3

10,5

10,8

5,8

3,2

13,2

34,2

16,8

9,4

3

3,3

3

52,5

11,7

3,1

Θέση
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ27



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 74ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξάρτημα
Φίλτρο-
Κάτοπτρο.

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Εξάρτημα (φίλτρο) το οποίο τοποθετείται στο φωτιστικό σώμα για τη ρύθμιση της φωτεινής δέσμης 
χωρίς να αλλοιώνεται η χρωματική απόδοση και θερμοκρασία χρώματος του LED.

Εύρος αποδιδόμενης φωτεινής δέσμης: Ασύμμετρη (Wallwasher).

 

Το εξάρτημα προσαρμόζεται στο σώμα του φωτιστικού (βλ. Άρθρο Φ1,Φ3,Φ5,Φ7,Φ8, Φ9)

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Ποσότητα         39 Τεμάχια.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ28



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 75ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξάρτημα
Φίλτρο-
Κάτοπτρο.

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Εξάρτημα (φίλτρο) το οποίο τοποθετείται στο φωτιστικό σώμα για τη ρύθμιση της φωτεινής δέσμης 
χωρίς να αλλοιώνεται η χρωματική απόδοση και θερμοκρασία χρώματος του LED.

Εύρος αποδιδόμενης φωτεινής δέσμης: Ασύμμετρη (Wallwasher).

 

Το εξάρτημα προσαρμόζεται στο σώμα του φωτιστικού (βλ. Άρθρο Φ2,Φ4,Φ6,Φ10)

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Ποσότητα         2 Τεμάχια.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ29



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 76ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξάρτημα
Φίλτρο-
Κάτοπτρο.

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Εξάρτημα (φίλτρο) το οποίο τοποθετείται στο φωτιστικό σώμα για τη ρύθμιση της φωτεινής δέσμης 
χωρίς να αλλοιώνεται η χρωματική απόδοση και θερμοκρασία χρώματος του LED.

Εύρος αποδιδόμενης φωτεινής δέσμης: από 7° έως 10°.

 

Το εξάρτημα προσαρμόζεται στο σώμα του φωτιστικού (βλ. Άρθρο Φ1,Φ3,Φ5,Φ7,Φ8, Φ9)

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ30

Ποσότητα         13 Τεμάχια.



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 77ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξάρτημα
Φίλτρο-
Κάτοπτρο.

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Εξάρτημα (φίλτρο) το οποίο τοποθετείται στο φωτιστικό σώμα για τη ρύθμιση της φωτεινής δέσμης 
χωρίς να αλλοιώνεται η χρωματική απόδοση και θερμοκρασία χρώματος του LED.

Εύρος αποδιδόμενης φωτεινής δέσμης: από 7° έως 10°.

 

Το εξάρτημα προσαρμόζεται στο σώμα του φωτιστικού (βλ. Άρθρο Φ2,Φ4,Φ6,Φ10)

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ31

Ποσότητα         2 Τεμάχια.



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 78ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξάρτημα
Φίλτρο-
Κάτοπτρο.

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Εξάρτημα (φίλτρο) το οποίο τοποθετείται στο φωτιστικό σώμα για τη ρύθμιση της φωτεινής δέσμης 
χωρίς να αλλοιώνεται η χρωματική απόδοση και θερμοκρασία χρώματος του LED.

Εύρος αποδιδόμενης φωτεινής δέσμης: από 15° έως 20°.

 

Το εξάρτημα προσαρμόζεται στο σώμα του φωτιστικού (βλ. Άρθρο Φ1,Φ3,Φ5,Φ7,Φ8, Φ9)

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ32

Ποσότητα         73 Τεμάχια.
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Σελ. 79ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξάρτημα
Φίλτρο-
Κάτοπτρο.

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Εξάρτημα (φίλτρο) το οποίο τοποθετείται στο φωτιστικό σώμα για τη ρύθμιση της φωτεινής δέσμης 
χωρίς να αλλοιώνεται η χρωματική απόδοση και θερμοκρασία χρώματος του LED.

Εύρος αποδιδόμενης φωτεινής δέσμης: από 15° έως 20°.

 

Το εξάρτημα προσαρμόζεται στο σώμα του φωτιστικού (βλ. Άρθρο Φ2,Φ4,Φ6,Φ10)

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ33

Ποσότητα         4 Τεμάχια.
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ΑΡΘΡΟ

Σελ. 80ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξάρτημα
Φίλτρο-
Κάτοπτρο.

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Εξάρτημα (φίλτρο) το οποίο τοποθετείται στο φωτιστικό σώμα για τη ρύθμιση της φωτεινής δέσμης 
χωρίς να αλλοιώνεται η χρωματική απόδοση και θερμοκρασία χρώματος του LED.

Εύρος αποδιδόμενης φωτεινής δέσμης: από 27° έως 35°.

 

Το εξάρτημα προσαρμόζεται στο σώμα του φωτιστικού (βλ. Άρθρο Φ1,Φ3,Φ5,Φ7,Φ8, Φ9)

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ34

Ποσότητα         72 Τεμάχια.
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ΑΡΘΡΟ

Σελ. 81ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξάρτημα
Φίλτρο-
Κάτοπτρο.

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Εξάρτημα (φίλτρο) το οποίο τοποθετείται στο φωτιστικό σώμα για τη ρύθμιση της φωτεινής δέσμης 
χωρίς να αλλοιώνεται η χρωματική απόδοση και θερμοκρασία χρώματος του LED.

Εύρος αποδιδόμενης φωτεινής δέσμης: από 27° έως 35°.

 

Το εξάρτημα προσαρμόζεται στο σώμα του φωτιστικού (βλ. Άρθρο Φ2,Φ4,Φ6,Φ10)

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ35

Ποσότητα         17 Τεμάχια.
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ΑΡΘΡΟ

Σελ. 82ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξάρτημα
Φίλτρο-
Κάτοπτρο.

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Εξάρτημα (φίλτρο) το οποίο τοποθετείται στο φωτιστικό σώμα για τη ρύθμιση της φωτεινής δέσμης 
χωρίς να αλλοιώνεται η χρωματική απόδοση και θερμοκρασία χρώματος του LED.

Εύρος αποδιδόμενης φωτεινής δέσμης: από 45° έως 55°.

 

Το εξάρτημα προσαρμόζεται στο σώμα του φωτιστικού (βλ. Άρθρο Φ1,Φ3,Φ5,Φ7,Φ8, Φ9)

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ36

Ποσότητα         65 Τεμάχια.
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ΑΡΘΡΟ

Σελ. 83ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξάρτημα
Φίλτρο-
Κάτοπτρο.

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Εξάρτημα (φίλτρο) το οποίο τοποθετείται στο φωτιστικό σώμα για τη ρύθμιση της φωτεινής δέσμης 
χωρίς να αλλοιώνεται η χρωματική απόδοση και θερμοκρασία χρώματος του LED.

Εύρος αποδιδόμενης φωτεινής δέσμης: από 45° έως 55°.

 

Το εξάρτημα προσαρμόζεται στο σώμα του φωτιστικού (βλ. Άρθρο Φ2,Φ4,Φ6,Φ10)

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ37

Ποσότητα         11 Τεμάχια.
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ΑΡΘΡΟ

Σελ. 84ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξάρτημα
Φίλτρο-
Κάτοπτρο.

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Εξάρτημα (φίλτρο) το οποίο τοποθετείται στο φωτιστικό σώμα για τη ρύθμιση της φωτεινής δέσμης 
χωρίς να αλλοιώνεται η χρωματική απόδοση και θερμοκρασία χρώματος του LED.

Εύρος αποδιδόμενης φωτεινής δέσμης: CO από 50° έως 70° και C90 από 15° έως 25°.

 

Το εξάρτημα προσαρμόζεται στο σώμα του φωτιστικού (βλ. Άρθρο Φ1,Φ3,Φ5,Φ7,Φ8, Φ9)

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ38

Ποσότητα         67 Τεμάχια.
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ΑΡΘΡΟ

Σελ. 85ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξάρτημα
Φίλτρο-
Κάτοπτρο.

Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος:

Εξάρτημα (φίλτρο) το οποίο τοποθετείται στο φωτιστικό σώμα για τη ρύθμιση της φωτεινής δέσμης 
χωρίς να αλλοιώνεται η χρωματική απόδοση και θερμοκρασία χρώματος του LED.

Εύρος αποδιδόμενης φωτεινής δέσμης: CO από 50° έως 70° και C90 από 15° έως 25°.

 

Το εξάρτημα προσαρμόζεται στο σώμα του φωτιστικού (βλ. Άρθρο Φ2,Φ4,Φ6,Φ10)

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ39

Ποσότητα         2 Τεμάχια.
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ΑΡΘΡΟ

Σελ. 86ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξάρτημα
Φίλτρο.

Φίλτρο φωτιστικού σώματος:

Εξάρτημα (φίλτρο) το οποίο τοποθετείται στο φωτιστικό σώμα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
χρώματος του LED.

Τύπος: Daylight / leefi lters / 202 ή άλλο ισοδύναμο.

 

Το εξάρτημα προσαρμόζεται στο σώμα του φωτιστικού (βλ. Άρθρο Φ1,Φ3,Φ5,Φ7,Φ8, Φ9)

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
Φ40

Ποσότητα         6 Τεμάχια.
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Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)

ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ

Σελ. 88ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Σύστημα 
φωτισμού 
στο “Δωματίο 
του 
Θεόφιλου”.

Σύστημα φωτισμού στο “Δωματίο του Θεόφιλου”:

Σύνθετη κατασκευή που αποτελείται από: 

α) Ακρυλικά πανέλα τύπου Plexiglass ή άλλο ισοδύναμο, πάχους ≤ 
12 χιλ. μορφοποιημένα (χυτά) ώστε να σχηματίζουν προστατευτικό 
στηθαίο σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο (βλ. Τευχος Γ: Σχέδια 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής). Στο άνω τμήμα του στηθαίου 
τοποθετείται μεταλλικό προφίλ βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε 
απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματισμό, στο 
οποίο εντάσσεται το φωτιστικό σώμα.

β) Γραμμικό φωτιστικό τεχνολογίας τύπου LINEAR LED  σε πλαστικό 
προφίλ (2 σειρές βλ. σχ. Δ.Φ.Λ1) με:

- Τάση λειτουργίας: ± 28 V/DC.
- Γενικές διαστάσεις προφίλ: 20 Χ 20 χιλ. 

Το κύκλωμα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- ± 60 LED/μέτρο. 
- Καταναλώνει ± 19 W.
- Αποδίδει ≥ 1400 lumen/μέτρο.
- Θερμοκρασία χρώματος ± 3000 Κ.
- Συντελεστή χρωματική απόδοσης ≥ Ra 85.

Το κύκλωμα εντάσσεται σε πλαστικό προφίλ, περιλαμβάνει φακό 
διάθλασης διάχυτου φωτισμού, έχει συντελεστή στεγανότητας IP 
54. Μέσω του κυκλώματος θα παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της 
φωτεινότητας και σε αυτό θα περιλαμβάνεται ηλεκτρονική διάταξη 
προστασίας και σταθεροποίησης της έντασης εξόδου (“temperature-
stable current regulation”).

Για τη απόδοση της επιθυμητής εκθεσιακής ατμόσφαιρας και 
ανάδειξης του εκθέματος απαιτείται η τοποθέτηση διπλής σειράς 
φωτιστικών σωμάτων τύπου LINEAR LED.

Το τροφοδοτικό λειτουργίας του κυκλώματος θα είναι συμβατό με 
το σύστημα αυτοματισμού του Μουσείου το οποίο βασίζεται στο 
πρωτόκολλο DALI.

Σύστημα έλεγχου: Dali Dimmable.
Λαμπτήρας: LED.
Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K, CRI ≥ 85.
Ισχύς: ± 19 W/μέτρο.
Τάση: ± 28 V.
Φωτεινή ροή: ≥ 1400 lumen/μέτρο.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΚ1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)

Ενδεικτικά μοντέλα

www.insta.de 
(led lux linear LS)
ή άλλο ισοδύναμο.

L15
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ΑΡΘΡΟ

Σελ. 89ΤΕΥΧΟΣ Β  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Σύστημα 
φωτισμού 
στο “Δωματίο 
του 
Θεόφιλου”.

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από αναγνωρισμένα πιστοποιητικά 
ασφαλούς λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής.

Η θέση τοποθέτησης της σύνθετης κατασκευής ορίζεται στο πεδίο 
“Θέση” (π.χ. Κτηριακή Ενότητα Α/Ισόγειο) και οι διαστάσεις της 
κατασκευής ορίζονται σε μέτρα.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού και υλικών στο τεύχος των “Γενικών 
Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΚ1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)

Ενδεικτικά μοντέλα

www.insta.de 
(led lux linear LS)
ή άλλο ισοδύναμο.



Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
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24

25

26

27

28

29

30

Ισόγειο

Όροφος

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ12)/
Τύπος S2

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ4)/Τύπος 
Γ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ4)/Τύπος 
Γ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ8)/Τύπος 
Ζ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ8)/Τύπος 

(βλ. Δ.Φ1, Δ.Φ.Λ1)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ1)

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

6,00

25

25,20

20,50

4,30

4,30

4,30

4,30

2,90

3,00

3,00

4,30

3,60

2,70

3

10,5

10,8

5,8

3,2

13,2

34,2

16,8

9,4

3

3,3

3

52,5

11,7

3,1

Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)
ΦΚ1

Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.)
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Διάτρητη 
μεταλλική 
ψευδοροφή.

Διάτρητη μεταλλική ψευδοροφή:

Μεταλλική διάτρητη οροφή (διαφορετική διάμετρος και διάταξη οπών) από αλουμίνιο πάχους 1 χιλ. 
βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματισμό. 
Σκοπός είναι η αποτύπωση μιας εικόνας φυλλωσιάς δέντρου η οποία προκύπτει από το φιλτράρισμα 
του φωτός μέσα από τις οπές της μεταλλικής ψευδοροφής και υλοποιείται  με τη χρήση τεχνολογίας 
τύπου “image 2 punch” και κοπής laser. Στις ενώσεις των αποσπώμενων τμημάτων από τα οποία 
αποτελείται η μεταλλική ψευδοροφή τοποθετείται ροηφόρος ράγα (χωνευτή). 

Περιμετρικά της μεταλλικής ψευδοροφής τοποθετείται μεταλλικό προφίλ το οποίο χρησιμοποιείται 
ως βάση στήριξής της και παράλληλα τοποθετείται ο περιμετρικός έμμεσος φωτισμός (βλ. Άρθρο 
Φ16). Η στήριξη-ανάρτησή της θα γίνει από τον μεταλλικό σκελετό που βρίσκεται πάνω από την 
ψευδοροφή γυψοσανίδας (εκτίμηση βάρους: ± 9 Kg/τ.μ.).

Η θέση τοποθέτησης του συστήματος ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. Κτηριακή Ενότητα Α) και η 
συνολική ποσότητα των επιμέρους τμημάτων ανά χώρο ορίζεται σε τετραγωνικά μέτρα.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΚ2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)
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τ.μ.

τ.μ.

τ.μ.

τ.μ.

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

Κτηριακή Ενότητα Ε

Κτηριακή Ενότητα Ε

Κτηριακή Ενότητα Ε

Κτηριακή Ενότητα Ε

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

Δ.0.4.Κ6

Δ.0.4.Κ7

Δ.0.4.Κ8

Δ.0.6.Κ13

Δ.1.1.Κ1

Δ.1.2.Κ2

Δ.1.2.Κ3

Δ.1.3.Κ4

Δ.1.3.Κ9

E.0.2.Κ1

E.0.2.Κ2

E.0.2.Κ3

E.0.2.Κ4

E.0.2.Κ5

E.0.3.Κ6

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ισόγειο

Ισόγειο

Ισόγειο

Ισόγειο

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ12)/
Τύπος S2

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ4)/Τύπος 
Γ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ4)/Τύπος 
Γ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ8)/Τύπος 
Ζ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ8)/Τύπος 

Ε.0.2

Ε.0.3

Ε.0.4

Ε.0.5

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/
Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ12)/
Τύπος S2

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/
Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/
Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/
Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/
Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/
Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/
Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/
Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/
Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ13)/
Τύπος S3

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ1)

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

34,00

6,50

25,00

15,00

4,30

4,30

4,30

4,30

2,90

3,00

3,00

4,30

3,60

2,70

3

10,5

10,8

5,8

3,2

13,2

34,2

16,8

9,4

3

3,3

3

52,5

11,7

3,1

Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)
ΦΚ2

Εκθεσιακός Χώρος
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Δομική 
πλάκα 
γυψοσανίδας.

Δομική πλάκα γυψοσανίδας:

Επένδυση μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής με δομική πλάκα 
γυψοσανίδας (πυράντοχη-ήχοαπορροφητική) τύπου Knauf Fire-
board ή άλλη ισοδύναμη πάχους 12,5 χιλ. η οποία βάφεται σε 
απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματισμό. 

Η θέση τοποθέτησης του συστήματος ορίζεται στο πεδίο “Θέση” 
(π.χ. Κτηριακή Ενότητα Α) και η συνολική ποσότητα των επιμέρους 
τμημάτων ανά χώρο ορίζεται σε τετραγωνικά μέτρα.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΚ3
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)

Ενδεικτικά μοντέλα

www.knauf.gr (Fireboard)
ή άλλο ισοδύναμο.
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τ.μ.

τ.μ.

τ.μ.

τ.μ.

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

Κτηριακή Ενότητα Ε

Κτηριακή Ενότητα Ε

Κτηριακή Ενότητα Ε

Κτηριακή Ενότητα Ε

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

Δ.0.4.Κ6

Δ.0.4.Κ7

Δ.0.4.Κ8

Δ.0.6.Κ13

Δ.1.1.Κ1

Δ.1.2.Κ2

Δ.1.2.Κ3

Δ.1.3.Κ4

Δ.1.3.Κ9

E.0.2.Κ1

E.0.2.Κ2

E.0.2.Κ3

E.0.2.Κ4

E.0.2.Κ5

E.0.3.Κ6

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ισόγειο

Ισόγειο

Ισόγειο

Ισόγειο

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ12)/
Τύπος S2

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ4)/Τύπος 
Γ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ4)/Τύπος 
Γ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ8)/Τύπος 
Ζ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ8)/Τύπος 

Ε.0.2

Ε.0.3

Ε.0.4

Ε.0.5

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/
Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ12)/
Τύπος S2

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/
Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/
Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/
Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/
Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/
Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/
Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/
Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/
Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ13)/
Τύπος S3

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ1)

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

40,00

10,00

30,00

20,00

4,30

4,30

4,30

4,30

2,90

3,00

3,00

4,30

3,60

2,70

3

10,5

10,8

5,8

3,2

13,2

34,2

16,8

9,4

3

3,3

3

52,5

11,7

3,1

Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)
ΦΚ3

Εκθεσιακός Χώρος
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Κρύσταλλο 
διάχυτου 
φωτισμού.

Κρύσταλλο διάχυτου φωτισμού:

Κρύσταλλο triplex extra clear συνολικού πάχους 10 χιλ. με μεμβράνη opal - διάχυσης  φωτισμού 
για τη δημιουργία ομοιόμορφου φυσικού φωτισμού, το οποίο τοποθετείται στα κουφώματα προς 
αποφυγήν της απευθείας εισόδου των ακτινών του ηλίου. Επιπρόσθετα τοποθετείται φίλτρο-
μεμβράνη εσωτερικά παρέχοντας προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV και ΙR και χωρίς να 
επηρεάζεται η χρωματική ποιότητα του φυσικού φωτός. 

Η θέση τοποθέτησης του κρυστάλλου ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. Κτηριακή Ενότητα Α) και η 
ποσότητα του κρυστάλλου ανά κτηριακή ενότητα ορίζεται σε τεμάχια.

Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές (βλ. Άρθρο ΦΚ5). Κατά την τοποθέτηση-προσαρμογή του στα 
ξύλινα υφιστάμενα κουφώματα, πιθανόν να απαιτηθεί η επιδιόρθωση τους.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΚ4
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)
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τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

τμχ.

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

Τζαμί Τσισδαράκη

Τζαμί Τσισδαράκη

Τζαμί Τσισδαράκη

Τζαμί Τσισδαράκη

Τζαμί Τσισδαράκη

Τζαμί Τσισδαράκη

Τζαμί Τσισδαράκη

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

Δ.0.4.Κ6

Δ.0.4.Κ7

Δ.0.4.Κ8

Δ.0.6.Κ13

Δ.1.1.Κ1

Δ.1.2.Κ2

Δ.1.2.Κ3

Δ.1.3.Κ4

Δ.1.3.Κ9

E.0.2.Κ1

E.0.2.Κ2

E.0.2.Κ3

E.0.2.Κ4

E.0.2.Κ5

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Όροφος

Όροφος

Όροφος

Ισόγειο

Ισόγειο

Ισόγειο

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ12)/
Τύπος S2

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ4)/Τύπος 
Γ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ4)/Τύπος 
Γ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ8)/Τύπος 

36Χ 32 Χ 1  (Τύπος Α)

                  (Τύπος Β)

                 (Τύπος Γ)

51 Χ 58 Χ 1 (Τύπος Δ)

212,5 Χ 72 Χ 1 (Τύπος Ε)

212,5 Χ 42 Χ 1 (Τύπος Ζ)

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ12)/Τύπος 
S2

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ13)/Τύπος 
S3

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. ΤΖ.Φ2, ΤΖ.Φ.Λ3)

(βλ. ΤΖ.Φ2, ΤΖ.Φ.Λ3)

(βλ. ΤΖ.Φ2, ΤΖ.Φ.Λ3)

(βλ. ΤΖ.Φ1, ΤΖ.Φ.Λ3)

(βλ. ΤΖ.Φ1, ΤΖ.Φ.Λ3)

(βλ. ΤΖ.Φ1, ΤΖ.Φ.Λ3)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ1)

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

104

26

52

80

2

2

4,30

4,30

2,90

3,00

3,00

4,30

3,60

2,70

3

10,5

10,8

5,8

3,2

13,2

34,2

16,8

9,4

3

3,3

3

52,5

11,7

3,1

Θέση Επίπεδο Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.) Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)
ΦΚ4
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Μεμβράνη-
Φίλτρο.

Μεμβράνη-Φίλτρο:

Αυτοκόλλητη διάφανη μεμβράνη-φίλτρο (Clear fi lm) κατακράτησης 
ή/και αποβολής κατά περίπτωση υπέρυθρης ή/και υπεριώδους 
ακτινοβολίας. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Αποβολή: IR ≥ 95%.
Αποβολή: UV ≥ 99,9%.
Σύσταση: METAL - FREE.
Ποσοστό κατακράτησης: 70%.
Θέση τοποθέτησης: υαλοστάσιο (εσωτερικά).

Ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων 
φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΚ5
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)

Ενδεικτικά μοντέλα

3Μ - Sun Control Film 
Prestige 70
ή άλλο ισοδύναμο.

Ποσότητα         300 τ.μ.
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Μεμβράνη-
Φίλτρο.

Μεμβράνη-Φίλτρο:

Αυτοκόλλητη διάφανη μεμβράνη-φίλτρο συσκότισης του αιθρίου 
στην Κτηριακή Ενότητα Ε (Ε.0.1) με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών προβολής του ψηφιακού εκθέματος (Ε.0.1.Ψ1). Σειρά 
φίλτρων τοποθετούνται με τη λογική διαβαθμίσεως συσκότισης, 
δηλαδή στη διάσταση του αιθρίου γενικών διαστάσεων 8,90μ X 
3,20μ θα χρησιμοποιηθούν 4 διαβαθμίσεις συσκότισης ανά 2,20 
μέτρα περίπου, με την πιο σκούρα να τοποθετείται στην πλευρά που 
πραγματοποιείται η προβολή. Όλες οι ενώσεις θα συμπίπτουν με το 
κάναβο των υαλοστασίων του αιθρίου. Τα φίλτρα τοποθετούνται 
εσωτερικά. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Περιορισμός θερμικών φορτίων:  ≥ 39%
Περιορισμός θάμβωσης:  ≥ 89%
Περιορισμός UV Ακτινοβολίας:  ≥ 99%

Περιορισμός θερμικών φορτίων:  ≥ 32%
Περιορισμός θάμβωσης:  ≥ 76%
Περιορισμός UV Ακτινοβολίας:  ≥ 99%

Περιορισμός θερμικών φορτίων:  ≥ 21%
Περιορισμός θάμβωσης:  ≥ 51%
Περιορισμός UV Ακτινοβολίας:  ≥ 99%

Περιορισμός θερμικών φορτίων:  ≥ 16%
Περιορισμός θάμβωσης:  ≥ 34%
Περιορισμός UV Ακτινοβολίας:  ≥ 99%

Ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων 
φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΚ6
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)

Ενδεικτικά μοντέλα

3Μ - CS-5 (πρώτη 
διαβάθμιση πολύ σκούρας 
απόχρωσης)
ή άλλο ισοδύναμο.

3Μ - CS-20 (δεύτερη 
διαβάθμιση πολύ σκούρας 
απόχρωσης)
ή άλλο ισοδύναμο.

3Μ - CS-35 (τρίτη 
διαβάθμιση πολύ σκούρας 
απόχρωσης)
ή άλλο ισοδύναμο.

3Μ - CS-50 (τέταρτη 
διαβάθμιση πολύ σκούρας 
απόχρωσης)
ή άλλο ισοδύναμο.

Ποσότητα                 30,03 τ.μ.
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Μεταλλικό 
προφίλ 
σχήματος Τ.

Μεταλλικό προφίλ σχήματος Τ:

Κατασκευή από μεταλλικό προφίλ σχήματος Τ διαστάσεων ± 10 Χ 5 εκ. το οποίο τοποθετείται 
περιμετρικά στη στέψη του κάθε υποστυλώματος στο Τζαμί Τσισδαράκη και χρησιμοποιείται για την 
απόκρυψη των φωτιστικών σωμάτων τύπου LINEAR LED (βλ. Άρθρο Φ19), είναι ικανή να φέρει το 
βάρος των φωτιστικών σωμάτων που προσαρμόζονται σε αυτή.

Κάθε τεμάχιο της κάθε αυτοτελούς πλαισιωτής κατασκευής αποτελείται από 4 προφίλ μήκους ± 
50εκ. τα οποία συγκολλούνται υπό γωνία 90°. Η κατασκευή στοκάρεται στο σημείο επαφής με 
τη στέψη του υποστυλώματος και βάφεται σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ (όμοια με 
τον τοίχο) έπειτα από δειγματισμό. Στο σύνολο της κατασκευής συμπεριλαμβάνεται και ακρυλικό 
προστατευτικό φύλλο διάχυσης. Η τοποθέτηση του πραγματοποιείται χωρίς εμφανής στηρίξεις. 
Το μέγεθος των φωτιστικών σωμάτων θα είναι μικρό ώστε στο σύνολο της η κατασκευή να μην 
υπερισχύει των στοιχείων του χώρου και των εκθεμάτων. 

Η θέση τοποθέτησης του συστήματος ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. Κτηριακή Ενότητα Α) και η 
συνολική ποσότητα των πλαισίων ανά θέση ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΚ7
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)
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τμχ.

τμχ.

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

Τζαμί Τσισδαράκη

Τζαμί Τσισδαράκη

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

Δ.0.4.Κ6

Δ.0.4.Κ7

Δ.0.4.Κ8

Δ.0.6.Κ13

Δ.1.1.Κ1

Δ.1.2.Κ2

Δ.1.2.Κ3

Δ.1.3.Κ4

Δ.1.3.Κ9

E.0.2.Κ1

E.0.2.Κ2

E.0.2.Κ3

E.0.2.Κ4

E.0.2.Κ5

E.0.3.Κ6

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ισόγειο

Όροφος

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ12)/
Τύπος S2

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ4)/Τύπος 
Γ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ4)/Τύπος 
Γ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ8)/Τύπος 
Ζ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ8)/Τύπος 

(βλ. ΤΖ.Φ1, ΤΖ.Φ.Λ1)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ1)

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

10

25

25,20

20,50

4,30

4,30

4,30

4,30

2,90

3,00

3,00

4,30

3,60

2,70

3

10,5

10,8

5,8

3,2

13,2

34,2

16,8

9,4

3

3,3

3

52,5

11,7

3,1

Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)
ΦΚ7
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Κατασκευή 
ξύλινης 
κορνίζας.

Κατασκευή ξύλινης κορνίζας:

Περιμετρικά του στηθαίου του ορόφου στο Τζαμί Τσισδαράκη κατασκευάζεται περιμετρική κορνίζα 
από μασίφ ξύλο ίδια προέλευσης και επεξεργασίας με το υφιστάμενο για την τοποθέτηση ροηφόρου 
ράγας (βλ. Άρθρο Φ25). 

Η θέση τοποθέτησης του συστήματος ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. Κτηριακή Ενότητα Α) και η 
συνολική ποσότητα της κορνίζας ορίζεται σε μέτρα.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των 
“Γενικών Προδιαγραφών” της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

ΦΚ8
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)
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μέτρα

τμχ.

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

Τζαμί Τσισδαράκη

Τζαμί Τσισδαράκη

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

Δ.0.4.Κ6

Δ.0.4.Κ7

Δ.0.4.Κ8

Δ.0.6.Κ13

Δ.1.1.Κ1

Δ.1.2.Κ2

Δ.1.2.Κ3

Δ.1.3.Κ4

Δ.1.3.Κ9

E.0.2.Κ1

E.0.2.Κ2

E.0.2.Κ3

E.0.2.Κ4

E.0.2.Κ5

E.0.3.Κ6

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Όροφος

Όροφος

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ12)/
Τύπος S2

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ4)/Τύπος 
Γ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ4)/Τύπος 
Γ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ8)/Τύπος 
Ζ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ8)/Τύπος 

(βλ. ΤΖ.Φ.Λ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ1)

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

19 X 0,20 X 0,19

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ1)

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

19,00

25

25,20

20,50

4,30

4,30

4,30

4,30

2,90

3,00

3,00

4,30

3,60

2,70

3

10,5

10,8

5,8

3,2

13,2

34,2

16,8

9,4

3

3,3

3

52,5

11,7

3,1

Θέση Επίπεδο Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)
ΦΚ8

Διαστάσεις (Μ-Π-Υ μέτρα.)
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Πρισματικό 
κρύσταλλο
Solar 
protection.

Πρισματικό κρύσταλλο:

Πρισματικό κρύσταλλο (Solar protection - glare protection) το 
οποίο τοποθετείται στην μεταλλική κατασκευή του αιθρίου (χώρος 
Ε.0.1) προς αποφυγήν της απευθείας εισόδου των ακτινών του 
ηλίου. Παρέχει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV και ΙR 
καθώς και τις ανεπιθύμητες θαμβώσεις που προκαλεί ο έμμεσος 
φυσικός φωτισμός. Το κρύσταλλο διαθέτει μικροπρίσματα με μορφή 
κυψελών έτσι ώστε να επιτρέπει μόνο την είσοδο του έμμεσου 
φυσικού φωτισμού. 

Λόγω της κλίσης των μικροπρισμάτων με την κατάλληλη διάταξη 
φιλτράρεται το φυσικό φως ενώ παραμένει η οπτική επαφή με 
τον εξωτερικό χώρο. Το κρύσταλλο δεν θα πρέπει να επηρεάζει 
την χρωματική ποιότητα του εισερχόμενου φυσικού φωτός. Η 
τοποθέτηση του θα γίνει με μεταλλικούς αποστάτες στον μεταλλικό 
σκελετό στις προκαθορισμένες θέσεις σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
Μελέτη Αποκατάστασης του κτηρίου. 
 

Η θέση τοποθέτησης του κρυστάλλου ορίζεται στο πεδίο “Θέση” 
(π.χ. Κτηριακή Ενότητα Α) και η ποσότητα του κρυστάλλου ανά 
κτηριακή ενότητα ορίζεται σε τεμάχια.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων φωτισμού στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” 
της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Σχέδια/Ενδεικτικά μοντέλα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)

www.siteco.com (Combisol) 
ή άλλο ισοδύναμο.

ΦK9
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τμχ.

τμχ.

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

Κτηριακή Ενότητα Ε

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

Δ.0.4.Κ6

Δ.0.4.Κ7

Δ.0.4.Κ8

Δ.0.6.Κ13

Δ.1.1.Κ1

Δ.1.2.Κ2

Δ.1.2.Κ3

Δ.1.3.Κ4

Δ.1.3.Κ9

E.0.2.Κ1

E.0.2.Κ2

E.0.2.Κ3

E.0.2.Κ4

E.0.2.Κ5

E.0.3.Κ6

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ισόγειο

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ12)/
Τύπος S2

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ4)/Τύπος 
Γ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ5)/Τύπος 
Δ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ4)/Τύπος 
Γ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ8)/Τύπος 
Ζ

(βλ. Άρθρο 
ΕΕ8)/Τύπος 

155 Χ 100 Χ 2,5

58 Χ 125 Χ 1

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/
Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ12)/
Τύπος S2

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/
Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/
Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/
Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/
Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/
Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/
Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/
Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/
Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ13)/
Τύπος S3

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. Ε.Φ1)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ2)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ1)

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

18

25

25,20

20,50

4,30

4,30

4,30

4,30

2,90

3,00

3,00

4,30

3,60

2,70

3

10,5

10,8

5,8

3,2

13,2

34,2

16,8

9,4

3

3,3

3

52,5

11,7

3,1

Θέση Επίπεδο Διαστάσεις (Μ-Π-Υ εκ.) Σχέδιο
Μονάδα
μέτρησης Ποσότηταα/α

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΚ)
ΦΚ9
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Μεταλλική 
λεπτομέρεια 
δαπέδου.

Μεταλλική λεπτομέρεια δαπέδου:

Χωνευτή μπρούτζινη λάμα πάχους 3mm. Η λάμα τοποθετείται 
χωνευτή μετά από κατάλληλη επεξεργασία του δαπέδου και έρχεται 
συνεπίπεδη με αυτό. Το σχήμα της λάμας είναι βάση σχεδίου της 
μουσειογραφικής μελέτης. Ο τεμαχισμός της θα γίνει στη μεγαλύτερη 
δυνατή διάσταση προς αποφυγήν των πολλών ενώσεων. Το τελικό 
φινίρισμα της λάμας θα είναι γυαλιστερό. Η λαμά θα υποστεί 
κατάλληλη επεξεργασία ώστε να αποφευχθεί η οξείδωση της με το 
πέρασμα του χρόνου και τις καθημερινές εργασίες καθαριότητας του 
χώρου.

Η θέση τοποθέτησης ορίζεται στο πεδίο “Θέση” (π.χ. Κτηριακή 
Ενότητα Α/Ισόγειο) και το μήκος ανά θέση ορίζεται σε μέτρα.

Επίσης, ισχύουν οι Γενικές Προδιαγραφές των αντίστοιχων 
συστημάτων στο τεύχος των “Γενικών Προδιαγραφών” της 
Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής.

Είδος Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές

Παρατηρήσεις/Παραπομπές

Κωδικός/Σχέδια/
Ενδεικτικά μοντέλα

ΦΚ10
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Φ)
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μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

Κτηριακή Ενότητα A

Κτηριακή Ενότητα A

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ A

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ A

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ A

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν

ΤΖΑΜΙ ΤΣΙΣΔΑΡΑΚΗ

Δ.0.4.Κ6

Δ.0.4.Κ7

Δ.0.4.Κ8

Δ.0.6.Κ13

Δ.1.1.Κ1

Δ.1.2.Κ2

Δ.1.2.Κ3

Δ.1.3.Κ4

Δ.1.3.Κ9

E.0.2.Κ1

E.0.2.Κ2

E.0.2.Κ3

E.0.2.Κ4

E.0.2.Κ5

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ισόγειο

Όροφος

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ12)/Τύπος S2

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ4)/Τύπος Γ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ8)/Τύπος Ζ

(βλ. Άρθρο ΕΕ13)/Τύπος S3

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. Άρθρο ΕΕ5)/Τύπος Δ

(βλ. A.Φ1)

(βλ. A.Φ2)

(βλ. Γ.Φ1)

(βλ. Γ.Φ2)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ1)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. Ν.Φ2)

(βλ. ΤΖ.Φ1)

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

μέτρα

41,40

41,40

2,60

3,00

4,50

7,70
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