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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω ενοτήτων της
εκθεσιακής παραγωγής του νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης:

- ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Συμπεριλαμβάνονται οι τύποι των προθηκών, οι
ειδικές κατασκευές και οι κατασκευές για τις ψηφιακές εφαρμογές.
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ. Περιλαμβάνει τον φωτισμό εκτός των
προθηκών.
- ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ & ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ. Συμπεριλαμβάνουν έκτος από τις
μικροστηρίξεις, στοιχεία της κατασκευής των προθηκών (βάθρα, ράφια κλπ)
- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ. Αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό
(hardware) των ψηφιακών εφαρμογών. Συμπεριλαμβάνεται το υποστηρικτικό
λογισμικό και το hardware.
Ποιο αναλυτικά πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση:

 Εκατόν εβδομήντα επτά (177) προθηκών μουσειακών εκθεμάτων (μεμονωμένων
ή και τμημάτων μεγαλυτέρων ενιαίων συνόλων), αυτοφωτιζόμενων, αεροστεγών
και ανοιγόμενων, με διάφορα συστήματα ανοίγματος και εφοδιασμένων με
συστήματα ενεργητικού ελέγχου σχετικής υγρασίας τριάντα έξι (36) εξ αυτών.

 Δεκαεννέα (19) μεταλλικών βαθρών μουσειακών εκθεμάτων.

 Είκοσι οκτώ (28) λοιπών εκθεσιακών κατασκευών και εννέα (9) εκθεσιακών
κατασκευών στις οποίες θα ενταχθούν ψηφιακές εφαρμογές.

 Χιλίων οκτακοσίων δέκα οκτώ (1818) φωτιστικών σωμάτων-φωτιστικών
κατασκευών, τριακοσίων εξήντα και εβδομήντα (360,70) μέτρων φωτιστικών
σωμάτων-φωτιστικών κατασκευών και πεντακοσίων δέκα και ογδόντα (510,80)
τετραγωνικών μέτρων φωτιστικών σωμάτων - φωτιστικών κατασκευών στους
εκθεσιακούς χώρους εκτός του χώρου των προθηκών.

 πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά (5177) συστημάτων στήριξης και
ανάρτησης εκθεμάτων συμπεριλαμβανομένων και των βάθρων, ραφιών κλπ
στο εσωτερικό των προθηκών.

 Εξοπλισμό (hardware) σαράντα πέντε (45) ψηφιακών εφαρμογών και πέντε
(5) προβολών σε άλλα κτήρια (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, περιοδικές
εκθέσεις κλπ)

Τα προς προμήθεια αντικείμενα περιγράφονται λεπτομερώς και σχεδιαστικά, ως προς
τις ποσότητες και τις προδιαγραφές τους, στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγρα-
φών, και στα σχετικά επιμέρους τεύχη της Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής
Μ.Ε.Λ.Τ (Γ’ Παράρτημα).
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Α. ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στον εκθεσιακό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται οι τύποι των προθηκών, οι ειδικές
κατασκευές και οι κατασκευές για τις ψηφιακές εφαρμογές.

Α.1. Εισαγωγή
Οι προθήκες συντίθενται από τα επί μέρους κατασκευαστικά τους στοιχεία: κέλυφος,
φωτισμό, με όλα τα συνοδευτικά συστήματα φωτισμού, ενεργητικό έλεγχο συνθη-
κών περιβάλλοντος εντός των προθηκών, με όλα τα συνοδευτικά συστήματά του,
καθώς και από τον πλήρη εξοπλισμό με όλες τις επιπρόσθετες κατασκευές που απαι-
τούνται για την λειτουργία τους και την παρουσίαση των εκθεμάτων.
Κάθε προθήκη είναι εξειδικευμένη σε σχέση με τις ανάγκες της εκθεσιακής ενότητας
που φιλοξενεί. Επειδή δεν πρόκειται για τυποποιημένες προθήκες βιομηχανικής ή
μαζικής παραγωγής, κάθε κατασκευαστική λεπτομέρεια θα πρέπει να εκπονείται με
ιδιαίτερη επιμέλεια, σε συνεχή συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης της
Αναθέτουσας Αρχής και δυνατότητα διαρκούς και απρόσκοπτης παρουσίας τους κατά
την φάση της κατασκευής.
Οι προθήκες πρέπει να κατασκευάζονται από ανθεκτικά χημικά ουδέτερα, αντιόξινα
υλικά, συμβατά με τις ειδικές συνθήκες που προδιαγράφονται για κάθε συλλογή.
Παράλληλα θα πρέπει να είναι απολύτως ασφαλείς για τα εκθέματα και, γενικά, οφεί-
λουν να παρουσιάζουν κατασκευαστική αρτιότητα κατά τη φάση της εγκατάστασης αλλά
και αντοχή στο χρόνο. Σημειώνεται ότι θα δοθεί πολύ μεγάλη σημασία στην άψογη
ποιότητα όλων των λεπτομερειών κατά την παραλαβή των προθηκών, όπως: αεροστε-
γανότητα, έλεγχος συνθηκών μικροκλίματος, συναρμογή των ακμών και των αρμών και
όλα όσα συνδέονται με την άψογη Τεχνική και Αισθητική αρτιότητα της κατασκευής.
Βασική σχεδιαστική και κατασκευαστική προϋπόθεση είναι η υψηλή αισθητική και
ποιότητα των επί μέρους υλικών, σύμφωνα με τις παρακάτω περιγραφές και προδια-
γραφές.

Α.2. Γενικά
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 συνθηκών 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 ειδικές συνθήκες που προδιαγράφονται για κάθε συλλογή.
Παράλληλα πρέπει να είναι απολύτως ασφαλείς για τα εκθέματα και, γενικά,
οφείλουν να παρουσιάζουν 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 σκελετό 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 συνέχεια.

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,  αποτελείται 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 (φωτιστικά
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 αφαιρούμενη 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 προβλεπόμενες κατά προθήκη επιμέρους βάσεις των
εκθεμάτων. Οι περιμετρικές επιφάνειες είναι από αντιανακλαστικό 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 προθηκών 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 πάντα ενιαίο τρόπο
ανοίγματος. Tα ανοιγόμενα τμήματα στα οποία διαιρείται η εκθεσιακή επιφάνεια της
προθήκης δεν θα είναι περισσότερα από αυτά που ορίζονται στα γενικά σχέδια –
όψεις της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής.

Οι θύρες, ανοιγόμενες, εξασφαλίζουν άμεση επισκεψιμότητα στο 100% της
προθήκης (πλην των περιπτώσεων ανακλινόμενων και κυλιόμενων θυρών, όπου το
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ελάχιστο επιτρεπόμενο άνοιγμα ορίζεται διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση,
ανεξάρτητα από το τρόπο ανοίγματος, οι θύρες σφραγίζουν στεγανά 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 εξοπλισμού.

Α.3. Τύποι προθηκών και εκθεσιακών κατασκευών.
Διακρίνουμε πέντε βασικούς τύπους προθηκών.

- Ελεύθερη περίοπτη προθήκη (Τύπος Α).
- Ελεύθερη περίοπτη προθήκη επιτραπέζια (Τύποι Β – Γ).
- Επίτοιχη προθήκη (Τύπος Δ).
- Αναρτώμενη επίτοιχη προθήκη (Τύπος Ε).
- Χωνευτή προθήκη διπλής όψεως (Τύπος Ζ).
- Λυόμενη ελεύθερη περίοπτη προθήκη (Τύπος Η).

Εκτός από τους παραπάνω τύπους προθηκών υπάρχουν ακόμα ειδικές μουσειακές
κατασκευές και κατασκευές που θα φιλοξενήσουν τις ψηφιακές εφαρμογές της
έκθεσης. Αναλυτικότερα:

- Οι τύποι S1, S3, S4, S5, S6 και S7 αφορούν ειδικές κατασκευές που είναι
προθήκες.

- Οι τύποι S2 και S17 είναι τα βάθρα της έκθεσης.
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- Οι τύποι S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16 αφορούν διάφορες
κατασκευές (κορνίζες , την υποδομή για το έκθεμα του δωματίου του Θεόφιλου κ.α.)
που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των προθηκών.

- Οι τύποι ΨΚ1, ΨΚ2, ΨΚ9, ΨΚ14, ΨΚ19, ΨΚ25 αφορούν ειδικές κατασκευές που
φέρουν ψηφιακές εφαρμογές. Οι τύποι αυτοί δεν καλύπτουν το σύνολο των
ψηφιακών εφαρμογών, μια και υπάρχουν εφαρμογές που είναι ενταγμένες στην
κατασκευή των προθηκών ή αναρτώνται με διάφορους τρόπους από τις εκθεσιακές
επιφάνειες. Ο Ανάδοχος στην τελική φάση οφείλει να ενσωματώσει το
σύνολο των ψηφιακών υποδομών - εξοπλισμού στην έκθεση, σύμφωνα με
την μουσειογραφική μελέτη εφαρμογής (βλπ. κεφ. Δ).

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί τύποι προθηκών και οι ειδικές κατασκευές που
αφορούν προθήκες.

1. Ελεύθερη περίοπτη προθήκη [τύπος Α]
Πρόκειται για περίοπτη αυτοφωτιζόμενη προθήκη με βάση από φέροντα μεταλλικό
σκελετό. Η οροφή 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 μεμβράνη 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 περίπτωση, στη βάση τοποθετούνται οι συσκευές ελέγχου μικροκλίματος των
προθηκών.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της προθήκης βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή σε
απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματισμό.

Οι διαστάσεις διαφέρουν από κατασκευή σε κατασκευή και περιγράφονται στο
άρθρο ΕΕ1 του Τεύχους Β Κεφ. 1 του εκθεσιακού εξοπλισμού. Η κατασκευή των
προθηκών γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (βλπ. Σχέδιο Α σελ.75 του
τεύχους Γ σχεδίων εκθεσιακού εξοπλισμού).
Το σύστημα ανοίγματος της προθήκης είναι με ανακλινόμενο το κινούμενο μέρος σε
άνω οριζόντιο άξονα και κυλιόμενο προς 2 κατευθύνσεις δεξιά και αριστερά (βλ.
Άρθρο ΣΑΠ1 του Τεύχους Β Κεφ. 1). 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 θύρας 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 εκθεσιακής επιφάνειας.
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2. Ελεύθερη περίοπτη προθήκη [τύπος Α1]
Οι προθήκες αυτές είναι όμοιες με τις προηγούμενες, με τη διαφορά ότι 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.

Πρόκειται για μικρότερες από τον τύπο Α προθήκες, που τοποθετούνται στα
ανοίγματα του ισογείου της εκθεσιακής ενότητας εισαγωγή, στο τζαμί Τσισδαράκη.
Οι διαστάσεις διαφέρουν και περιγράφονται στο άρθρο ΕΕ2 του Τεύχους Β Κεφ. 1
του εκθεσιακού εξοπλισμού. Η κατασκευή των προθηκών γίνεται σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης (βλπ. Σχέδιο Α1 σελ.76 του τεύχους Γ σχεδίων εκθεσιακού
εξοπλισμού).

3. Ελεύθερη περίοπτη προθήκη [Τύπος Β]
Περίοπτη αυτοφωτιζόμενη 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.
Η προθήκη ανοίγει με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό κάθετης ανύψωσης του
κρυστάλλινου κώδωνα.  Η προθήκη κλειδώνει  στη βάση της με κλειδαριά ασφαλείας
τύπου ABLOY ή άλλη ισοδύναμη. Η επιλογή του μηχανισμού ανύψωσης εξαρτάται
από το ύψος της βάσης της προθήκης. Ο ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει τεχνική
λύση για την κάθετη ηλεκτροκίνητη ανύψωση για τις περιπτώσεις προθηκών τύπου
Β που το κάτω μέρος της προθήκης είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
Οι διαστάσεις διαφέρουν και περιγράφονται στο άρθρο ΕΕ2 του Τεύχους Β Κεφ. 1
του εκθεσιακού εξοπλισμού. Η κατασκευή των προθηκών γίνεται σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης (βλπ. Σχέδιο Β σελ.77 του τεύχους Γ σχεδίων εκθεσιακού
εξοπλισμού).

4. Ελεύθερη περίοπτη επιτραπέζια προθήκη [Τύπος 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.
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Η προθήκη ανοίγει με 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.

Οι διαστάσεις διαφέρουν και περιγράφονται στο άρθρο ΕΕ2 του Τεύχους Β Κεφ. 1
του εκθεσιακού εξοπλισμού. Η κατασκευή των προθηκών γίνεται σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης (βλπ. Σχέδιο Γ σελ.78 του τεύχους Γ σχεδίων εκθεσιακού
εξοπλισμού).

5. Επίτοιχη προθήκη [Τύπος Δ]
Ο τύπος Δ είναι ο συνηθέστερος τύπος προθήκης. Πρόκειται για επίτοιχη
αυτοφωτιζόμενη 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.
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.
Οι διαστάσεις διαφέρουν και περιγράφονται στο άρθρο ΕΕ2 του Τεύχους Β Κεφ. 1
του εκθεσιακού εξοπλισμού. Η κατασκευή των προθηκών γίνεται σύμφωνα με τα
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σχέδια της μελέτης (βλπ. Σχέδιο Γ σελ.79 του τεύχους Γ σχεδίων εκθεσιακού
εξοπλισμού).

6. Επίτοιχη προθήκη [Τύπος Δ1]
Ο τύπος Δ1 είναι ίδιος με τον προηγούμενο με την διαφορά ότι 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.

Οι διαστάσεις διαφέρουν και περιγράφονται στο άρθρο ΕΕ2 του Τεύχους Β Κεφ. 1
του εκθεσιακού εξοπλισμού. Η κατασκευή των προθηκών γίνεται σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης (βλπ. Σχέδιο Γ σελ.80 του τεύχους Γ σχεδίων εκθεσιακού
εξοπλισμού).

7. Αναρτώμενη επίτοιχη προθήκη [Τύπος 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 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.

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.

Οι διαστάσεις διαφέρουν και περιγράφονται στο άρθρο ΕΕ2 του Τεύχους Β Κεφ. 1
του εκθεσιακού εξοπλισμού. Η κατασκευή των προθηκών γίνεται σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης (βλπ. Σχέδιο Γ σελ.81 του τεύχους Γ σχεδίων εκθεσιακού
εξοπλισμού).

8. Χωνευτή προθήκη διπλής όψεως [Τύπος Ζ]
Χωνευτή προθήκη διπλής όψεως, που προσαρμόζεται στα ανοίγματα (θύρες,
παράθυρα) των εκθεσιακών χώρων. Κατασκευάζεται από μεταλλική πλαισιωτή
φέρουσα κατασκευή. Η προθήκη πακτώνεται στο πρέκι και στην ποδιά του
ανοίγματος και αποτελείται από δύο κρυστάλλινες επιφάνειες εκατέρωθεν. Όλα τα
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κρύσταλλα είναι αντιανακλαστικά extra clear (υπέρλευκα) laminated
(πολυστρωματικά) 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 ηλεκτροστατική βαφή σε
απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματισμό.

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.

Οι διαστάσεις διαφέρουν και περιγράφονται στο άρθρο ΕΕ2 του Τεύχους Β Κεφ. 1
του εκθεσιακού εξοπλισμού. Η κατασκευή των προθηκών γίνεται σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης (βλπ. Σχέδιο Γ σελ.82 του τεύχους Γ σχεδίων εκθεσιακού
εξοπλισμού).

9. Λυόμενη ελεύθερη περίοπτη προθήκη [Τύπος Η]
Πρόκειται για μια προκατασκευασμένη προθήκη πιστοποιημένης συνδεσμολογίας με
δυνατότητα  συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης και επέκτασης σε διάφορες
κατευθύνσεις. Οι προθήκες αυτές 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.

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.
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Οι διαστάσεις είναι τυποποιημένες 90 εκ μήκος * 90 εκ πλάτος * 200 εκ. ύψος. Η
κατασκευή των προθηκών γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (βλπ. Σχέδιο Γ
σελ. 83 του τεύχους Γ σχεδίων εκθεσιακού εξοπλισμού).

Α4. Τεχνικές Προδιαγραφές Προθηκών και Εκθεσιακών κατασκευών
1. Ο φέρων οργανισμός των προθηκών θα είναι κατασκευασμένος από μέταλλο

(χαλυβδοέλασμα) και τα διαφανή μέρη - εκθεσιακά μέτωπα - από γυαλί. Οι προ-
θήκες θα είναι αεροστεγείς. Οι ορατές εσωτερικές επιφάνειες των προθηκών,
συμπεριλαμβανομένων των ορατών επιφανειών του μεταλλικού φέροντος οργα-
νισμού, θα είναι χρωματισμένες περιμετρικά με χρώμα. Η έγκριση των ειδικών
χρωματικών αποχρώσεων και οι υφές των υλικών θα γίνουν από το ΜΕΛΤ και
την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Τα υλικά που θα έρχονται σε άμεση
επαφή με το χώρο αυτό (στεγνωτικά υλικά, βαφές κλπ.) οφείλουν να τηρούν τις
προδιαγραφές συντήρησης των εκθεμάτων όπως περιγράφεται παρακάτω.

2. Οι διαστάσεις και μορφή του εσωτερικού ωφέλιμου χώρου τοποθέτησης των εκ-
θεμάτων αναφέρονται στα σχέδια της μελέτης. Οι ακριβείς διαστάσεις των προ-
θηκών (εσωτερικές και εξωτερικές) και η θέση τους στο χώρο θα προκύ-
ψουν από τα κατασκευαστικά σχέδια που θα συντάξει ο ανάδοχος προμη-
θευτής, ο οποίος έχει ολόκληρη την ευθύνη για την σωστή ένταξη των
προθηκών στους υφιστάμενους χώρους. Οι διαστάσεις θα ελεγχθούν από
την Επιτροπή Παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής του έργου.

3. Κατά τον τελικό σχεδιασμό των προθηκών (φάση εκπόνησης των κατασκευαστι-
κών σχεδίων από τον ανάδοχο) θα κατατεθούν από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης και την Επιτροπή Παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής οι αναγκαίες
κατασκευές-συστήματα στήριξης στο εσωτερικό των προθηκών (ράφια, βάσεις,
βάθρα, αναρτήσεις) για την διασφάλιση του βέλτιστου τρόπου ανάδειξης και
προστασίας των εκθεμάτων. Τα συστήματα στήριξης θα παραδοθούν στον
ανάδοχο, ώστε να τα εντάξει στο τελικό σχεδιασμό των κατασκευαστικών σχεδίων.

4. Στο εσωτερικό των προθηκών τοποθετούνται τα φωτιστικά συστήματα φωτισμού
των προθηκών, ενώ οι συσκευές που ελέγχουν τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπου
αυτές απαιτούνται, τοποθετούνται εξωτερικά των προθηκών. Στον εσωτερικό στε-
γανό χώρο των προθηκών καταλήγουν οι απολήξεις των καλωδιώσεων των LED
και λοιπών φωτιστικών σωμάτων, καθώς και οι αισθητήρες των συσκευών ελέγχου
συνθηκών περιβάλλοντος. Οι οπές διέλευσης των ως άνω εξαρτημάτων οφείλουν
να στεγανοποιηθούν επαρκώς για να διατηρήσει ο εσωτερικός χώρος την απαραί-
τητη για την συντήρηση των ευρημάτων στεγανότητα.

5. Τα εξαρτήματα φωτισμού περιβάλλονται από το εξωτερικό περίβλημα των προθη-
κών. Οι ακριβείς διαστάσεις του εξωτερικού περιβλήματος αναφέρονται στα σχέ-
δια της μελέτης εφαρμογής. Υπάρχει επαρκής χώρος μεταξύ εσωτερικών και εξω-
τερικών επιφανειών των προθηκών για την τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων.

6. Οι συσκευές ελέγχου σχετικής υγρασίας στο εσωτερικό των προθηκών (ύγρανση –
αφύγρανση), όπου αυτές απαιτούνται, τοποθετούνται κατά κύριο λόγο στη βάση
των προθηκών.

7. Οι προθήκες αποτελούν ενιαίες και αυτόνομες κατασκευές που θα προσαρμοσθούν
σε μεταλλικό σκελετό, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια του αναδόχου προ-
μηθευτή. Το εξωτερικό περίβλημα των προθηκών οφείλει να είναι κατάλληλα ενι-
σχυμένο στα σημεία προσαρμογής των προθηκών στο μεταλλικό φορέα.
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8. Προθήκες και εξοπλισμός αποτελούν ενιαίο σύνολο προσφοράς. Οι προθήκες και ο
εξοπλισμός οφείλουν να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις κατασκευαστικής
αρτιότητας, αντοχής, καθώς και υψηλής αισθητικής ποιότητας, σύμφωνα με τις
παρακάτω προδιαγραφές.

9. Ο τρόπος ανοίγματος της κάθε είδους προθήκης αναφέρεται στα αρθρα των
προθηκών και γενικά στην Μουσειογραφική Μελέτη.

10. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των προθηκών και των
λοιπών εκθεσιακών κατασκευών, θα είναι άριστης ποιότητας και θα φέρουν πιστο-
ποιητικά, τα οποία και θα πρέπει να προσκομισθούν. Πιστοποιητικά θα προσκομι-
σθούν για όλα τα βασικά κρύσταλλα που προδιαγράφονται (τόσο τα υπέρλευκα,
τριπλής επίστρωσης (triplex laminated glass securit, extra white clear), αντια-
νακλαστικά (antireflex) και μη, όσο και για τα χρωματισμένα), τις βαφές, τις σιλι-
κόνες, τα στεγανωτικά υλικά, καθώς και για τη στεγανότητα των προθηκών και
τους μηχανισμούς ενεργητικού ελέγχου σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας και
ενεργητικού ελέγχου ύγρανσης-αφύγρανσης.

Α5. Μεταλλική κατασκευή Προθηκών
Οι μεταλλικές κατασκευές είναι από στοιχεία χάλυβα ποιότητας S235 τουλάχιστον,
άριστης ποιότητας και αντοχής.
Οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων της φέρουσας κατασκευής καθώς και οι συν-
δέσεις των επί μέρους στοιχείων μεταξύ τους, θα περιγραφούν πλήρως από τους δια-
γωνιζόμενους στην τεχνική προσφορά που θα υποβάλουν.
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, ειδικές 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 αποφεύγονται οι κάμψεις του σκελετού.
Οι βάσεις των φερουσών μεταλλικών κατασκευών των προθηκών φέρουν
οπωσδήποτε πόδια-ρεγουλατόρους βαρέως τύπου.
Επίσης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
- Η επιλογή των υλικών είναι τέτοια ώστε μεταξύ τους να μην αναπτύσσονται
βλαπτικές αλληλεπιδράσεις όπως πχ. ηλεκτρολυτικά η γαλβανικά φαινόμενα κλπ.
- Σχετικά με τις διατομές δομικού χάλυβα, λαμαρίνες, λάμες κλπ βλπ. 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 σύστημα που θα περιλαμβάνει βύσμα ανθεκτικό στην σκουριά και την
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διάβρωση και αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι αντίστοιχο της κατασκευής
στήριξης.
Η φέρουσα κατασκευή θα είναι βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Το χρώμα θα αν-
τιστοιχεί σε πίνακα RAL (ή NCS).
Η προσαρμογή των φορέων των προθηκών στο χώρο και η εγκατάστασή τους θα γί-
νει από τον ανάδοχο προμηθευτή επί τόπου του έργου και θα ελέγχονται από την
Επιτροπή Παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής.

Α6. Οδηγοί – Μηχανισμοί ανοίγματος κρυστάλλων

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).

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 προκύπτει από σχετική πιστοποίηση ή εγγύηση του
κατασκευαστή η οποία ποσοτικά προκύπτει-προσδιορίζεται από την αναγωγή
φέρουσα ικανότητα μηχανισμού/αριθμό ανοιγμάτων.

Στα σχέδια της μελέτης εφαρμογής δίνεται ανά τύπο προθήκης ο προτεινόμενος
τρόπος ανοίγματος. Ο ανάδοχος σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης
της Αναθέτουσας Αρχής είναι δυνατόν να προτείνει βελτίωση ή περεταίρω
εξειδίκευση του τρόπου ανοίγματος ώστε να επιλυθούν τυχόν τεχνικές δυσκολίες
που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση.

Α7. Γυάλινα μέρη
Τα γυάλινα μέρη των κατασκευών θα είναι από αντανακλαστικό extra clear
(υπέρλευκο) laminated (πολυστρωματικό) 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 καθορίζουν περαιτέρω τα τεχνικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των
κρυστάλλων ορίζονται:

α) ο δείκτης διαπερατότητα φωτός (LT≥96%),
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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 κρυστάλλινες όψεις πρέπει να δίνουν την εντύπωση
συνεχούς κρυστάλλινης επιφάνειας.
Οι ενώσεις θα είναι πλήρως στεγανωμένες με ειδικά μονωτικά υλικά ή εξαρτήματα
και όχι κολλήσεις με λάμπα UV.

Α8. Ξύλινα μέρη προθηκών

Στον εκθεσιακό χώρο των προθηκών αποκλείονται οι μοριοσανίδες τύπου ΜDF και
ξύλα που εκπέμπουν επιβλαβή οξέα (VOCS) - κόλλες και υλικά στεγανοποίησης με
ουσίες όπως οξικό, μυρμηκικό οξύ, φορμαλδεϋδη, κ.α., Όπου κατ’ ανάγκη
χρησιμοποιούνται τα ανωτέρω υλικά επιβάλλεται να μονωθούν με ακρυλικό βερνίκι
με μηδενικό VOC  η ειδικό ύφασμα π.χ.CCI ώστε να μην υπάρξουν αλληλεπιδράσεις
με τα 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 επίχρισμα, μη τοξικό, για παντελή αποκλεισμό έκλυσης φορμαλδεϋδης-
υγρασίας.

Α9. Βαφές
Το αστάρωμα της βαφής των κατασκευών γίνεται με αστάρι μετάλλου ικανού πάχους
και περιεκτικότητας σε χρώμα περίπου 60% κατ’ όγκο. Οι βαφές είναι μη
ανακλαστικού τύπου, που δεν αποβάλλουν 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 ή NCS και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ  θα καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό. Συγκε-
κριμένα, ο Ανάδοχος προμηθευτής καταθέτει στη φάση των κατασκευαστικών σχεδίων
δείγματα διαστάσεωην 40 εκ Χ40 με το τελικό χρώμα επιλογής (αντιστοιχία σε RAL ή
NCS) και αφού γίνουν οι σχετικές δοκιμές σε πραγματικό περιβάλλον (φωτισμός κλπ.)
θα επιλέγεται το τελικό χρώμα.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί για την αποφυγή χρωματικών αποκλίσεων με-
ταξύ των διαφορετικών υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η ενιαία χρωματική απόχρωση
(αντιστοιχία σε RAL ή NCS).



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.16

Α10. Στεγανωτικά υλικά
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 (σιλικόνη) άριστης ποιότητας και εφαρμογής,
ελαστικό, αδιαφανή και χημικά ουδέτερο..

Α11. Κλιματισμός προθηκών
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.
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
συνθηκών και η εποπτεία της συμπεριφοράς του εγκατεστημένου παθητικού μέσου,
αλλά και των αποδιδόμενων 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.

Ενεργητικό σύστημα ρύθμισης και ελέγχου σχετικής υγρασίας:
Το ενεργητικό σύστημα ρύθμισης και ελέγχου σχετικήςυγρασίας των προθηκών
αποσκοπεί  στην διατήρηση των συνθηκών σταθερής σχετικής υγρασίας του χώρου
έκθεσης τριάντα έξι (36) προθηκών.
Για τη διαμόρφωση συνθηκών σταθερής σχετικής υγρασίας, τοποθετείται στη βάση
της προθήκης και εάν αυτό δεν είναι εφικτό στην βάση παρακείμενης, ατομική
κλιματιστική μονάδα διατήρησης 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 οποίες 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.
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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 καθορίζεται 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 αποσταγμένου νερού.
Το σύστημα ελέγχεται ηλεκτρονικά και η λειτουργία του σταματά αυτόματα σε
περίπτωση: α) βλάβης, 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 επιθυμητών 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 τοποθετηθεί ο δικτυακός υπολογιστής
ελέγχου όλων των μονάδων με ενσωμστωμένο κατάλληλο software μέσω του
οποίου θα γίνεται ο έλεγχος των μονάδων.

Συγκεντρωτικός πίνακας ενεργητικού Συστήματος ρύθμισης και ελέγχου σχετικής
υγρασίας.

(βλπ. και πίνακα Μ1 των ειδικών προδιαγραφών κεφ 1 σελ. 80)

α/α

κωδικός
εκθεσιακής
κατασκευής

Τύπος
Εκθεσιακής
Κατασκευής

Συνολικές
Διαστάσεις
(Μ-Π-Υ εκ.)

Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα

1 TZ.0.1.K1 A1 100 Χ 100 Χ 135 τμχ. 1
2 TZ.0.1.K2 A1 100 Χ 100 Χ 135 τμχ. 1
3 TZ.0.1.K3 A1 100 Χ 100 Χ 135 τμχ. 1
4 TZ.0.1.K4 S1 170 Χ 127 Χ 220 τμχ. 1
5 TZ.0.1.K5 S1 170 Χ 127 Χ 220 τμχ. 1
6 TZ.0.1.K6 A1 100 Χ 100 Χ 135 τμχ. 1
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7 TZ.0.1.K7 A1 100 Χ 100 Χ 135 τμχ. 1
8 TZ.0.1.K8 A1 100 Χ 100 Χ 135 τμχ. 1
9 TZ.0.1.K9 A1 100 Χ 100 Χ 135 τμχ. 1

10 A.03.K3α Δ 290 Χ 60 Χ 280 τμχ. 1
11 A.03.K3β Δ 170 Χ 60 Χ 280 τμχ. 1
12 A.03.K3γ Δ 145 Χ 60 Χ 280 τμχ. 1
13 Α.04.K4α Δ 320 Χ 85 Χ 280 τμχ. 1
14 Α.04.K4β Δ 170 Χ 90 Χ 280 τμχ. 1
15 Α.04.K4γ Δ 120 Χ 60 Χ 280 τμχ. 1

16 Α.1.5.Κ.8 Δ
270 Χ 75 Χ 270
(μέγιστο) τμχ. 1

17 Γ.1.3.Κ2 Δ 500 Χ 70 Χ 280 τμχ. 1
18 Δ.0.1.Κ2 Α 140 Χ 140 Χ 160 τμχ. 1
19 Δ.0.4.Κ6 Δ 345 Χ 85 Χ 280 τμχ. 1
20 Δ.0.4.Κ8 Δ 345 Χ 85 Χ 280 τμχ. 1
21 Ζ.0.1.Κ5 Β 80 Χ 80 Χ 105 τμχ. 1
22 Μ.1.2.Κ6 Δ 540 Χ 70 Χ 280 τμχ. 1
23 Μ.1.2.Κ7 Δ 310 Χ 150 Χ 280 τμχ. 1
24 Μ.1.2.Κ8 Δ 370 Χ 80 Χ 280 τμχ. 1
25 Μ.1.2.Κ9 Δ 200 Χ 70 Χ 280 τμχ. 1
26 Ν.0.1.Κ1α Δ 225 Χ 180 Χ 280 τμχ. 1
27 Ν.0.1.Κ1β Δ 120 Χ 60 Χ 280 τμχ. 1
28 Ν.0.1.Κ2α Δ 220 Χ 140 Χ 280 τμχ. 1
29 Ν.0.1.Κ2β Δ 180 Χ 60 Χ 280 τμχ. 1
30 Ν.0.3.Κ3α Δ1 240 Χ 145 Χ 280 τμχ. 1
31 Ν.0.3.Κ3β Δ1 485 Χ 80 Χ 280 τμχ. 1
32 Ν.0.4.Κ4α Δ1 465 Χ 130 Χ 280 τμχ. 1
33 Ν.0.4.Κ4β Δ1 190 Χ 80 Χ 280 τμχ. 1
34 Ν.1.3.Κ3α Δ1 210 Χ 180 Χ 280 τμχ. 1
35 Ν.1.3.Κ3β Δ1 350 Χ 50 Χ 280 τμχ. 1
36 Ν.1.4.Κ4 Δ 190 Χ 50 Χ 280 τμχ. 1

Οι προδιαγραφές, οι τύποι και ο αριθμός των συσκευών κλιματισμού θα τηρηθούν
απαρεγκλίτως. Για τον λόγο αυτό, οι προθήκες που προβλέπεται να κλιματισθούν
θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για να δεχθούν όλα τα παρελκό-
μενα του κλιματισμού.

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 – αφύγρανση) ελέγχου των εσωκλιματικών
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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
υλικού που 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 διαφορετικά 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%).

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.

Προκειμένου να υλοποιηθεί επακριβώς η μελέτη ο ανάδοχος προμηθευτής του πα-
ρόντος Διαγωνισμού οφείλει να είναι σε άμεση συνεργασία με την Επιτροπή
Παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή κάθε δυνατής
διευκρίνισης.

Α12. Ασφάλεια προθηκών
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 κεντρικού τμήματος της προθήκης. Θα
αξιολογηθούν, ο τρόπος ασφάλισης και απασφάλισης των προθηκών, καθώς και η
ευχέρεια χειρισμού.

Η ασφάλιση / απασφάλιση εξασφαλίζεται από κρυφή/ες κλειδαριές ασφαλείας
κυλινδρικού τύπου 11 δίσκων ήάλλου 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
Κέντρο 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 σημαίνεται ηχητικά (alarm) μπορεί επίσης και να
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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.

Ο κατασκευαστής των προθηκών θα πρέπει να λάβει υπόψη του και να δημιουργήσει
την κατάλληλη υποδομή και να εγκαταστήσει την μαγνητική επαφή. Επειδή το
κεντρικό σύστημα ασφαλείας έχει ήδη εγκατασταθεί τα υλικά που θα τοποθετηθούν
θα πρέπει να είναι συμβατά με την ήδη κατασκευασμένη εγκατάσταση του συστή-
ματος ασφαλείας. Θα πρέπει με το πέρας της τοποθέτησης των μαγνητικών επαφών να
γίνουν όλες οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι έτσι ώστε το υφιστάμενο σύστημα
ασφαλείας με τις προσθήκες των μαγνητικών στις προθήκες, να λειτουργεί κανονικά.

Α13. Φωτισμός προθηκών
Ο φωτισμός των προθηκών, ανάλογα με τον τύπο τους, φαίνεται αναλυτικά στα σχέ-
δια και τα άρθρα της Μελέτης Φωτισμού. Οι τύποι και ο αριθμός των φωτιστικών τα
τεχνικά και γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά θα τηρηθούν απαρεγκλίτως. Για το
λόγο αυτό, οι προθήκες θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για να τον
δεχθούν και να τον τροφοδοτήσουν.
Προκειμένου να υλοποιηθεί επακριβώς η μελέτη ο ανάδοχος προμηθευτής του πα-
ρόντος Διαγωνισμού οφείλει να είναι σε άμεση συνεργασία με την Επιτροπή
Παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή κάθε δυνατής
διευκρίνησης.
Το επίπεδο φωτισμού της κάθε προθήκης καθώς και των επιμέρους αντικειμένων της
προθήκης προβλέπεται να ρυθμιστεί επιτόπου σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης. Όλος ο φωτισμός των προθηκών 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 μουσείου. 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 σημαντικό 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.
Στις προθήκες χρησιμοποιούνται 3 διαφορετικού τύπου φωτιστικά σώματα LED, όλα
κατάλληλα για φωτισμό προθηκών. Φωτίζονται εσωτερικά με γενικό διάχυτο
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φωτισμό από την οροφή downlighting με λαμπτήρες 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 κατευθυνόμενων 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 προθηκών, που περιλαμβάνονται στον ειδικό εξωτερικό φωτισμό του
εκθεσιακού χώρου.
Όσον αφορά στις ράγες εξωτερικού φωτισμού, στο κτίριο υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο
συστημάτων σε ράγες. Το υφιστάμενο δίκτυο ραγών και οι υφιστάμενοι  προβολείς
που έχουν εγκατασταθεί για τον φωτισμό ασφαλείας των χώρων θα
χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους, όπου και θα ενταχθούν τα νέα φωτιστικά
σώματα που προβλέπονται στην Μελέτη Φωτισμού. Ο ανάδοχος προμηθευτής
υποχρεούται να μεριμνήσει για τυχόν μικροτροποποιήσεις - προσθήκες στο
υφιστάμενο δίκτυο ραγών η μετακινήσεις φωτιστικών σωμάτων.

Τα είδη φωτιστικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται εντος των προθηκών είναι τα
εξής:

1) 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 ≥ 3W 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:
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- 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.

2) 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.

3) 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.

Α14. Κατασκευαστικά σχέδια
Οι συμμετέχοντες καταθέτουν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς σχέδια με τις
βελτιωτικές τους προτάσεις ως προς τα επί μέρους τμήματα της μελέτης, κυρίως σε
σχέση με κατασκευαστικές λεπτομέρειες, και την παρουσίαση των προθηκών και των
εκθεμάτων οι οποίες κατά την κρίση του συμμετέχοντος αναβαθμίζουν το αισθητικό
αποτέλεσμα των κατασκευών, και βελτιώνουν κατασκευαστικά τη μορφολογία και τη
λειτουργικότητα των προθηκών, καθώς επίσης και στατική μελέτη αντοχής των
υαλοπινάκων και λίστα υλικών.
Οι προτάσεις θα συνδέονται με βελτιωτικές λύσεις, ως προς το φινίρισμα και την επε-
ξεργασία της διασύνδεσης των διαφόρων υλικών, των προς επίλυση εκθεσιακών
επιπέδων, και των επί μέρους κατασκευαστικών στοιχείων του έργου.
Θα κατατεθούν από τους όλους συμμετέχοντες σχέδια επί μέρους λεπτομερειών σε
κλίμακα 1: 10.
Επίσης κατατίθενται επί μέρους κατασκευαστικές λεπτομέρειες για:
α) τον τρόπο στερέωσης-ανάρτησης του φωτισμού,
β) της μορφής της βάσης των προθηκών
γ) κατασκευαστικές λεπτομέρειες με τη μορφή βελτιωτικών προτάσεων ειδικά στον

τομέα της πάκτωσης των προθηκών στους χώρους του Μουσείου.
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Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πρόταση ως προς την αντισεισμική προστασία των
προθηκών και των εκθεσιακών κατασκευών – μηχανική ελαστική πάκτωση κ.α., πάν-
τα με την επίγνωση ότι πρόκειται για Μουσειακές κατασκευές.
Ο Ανάδοχος προμηθευτής οφείλει να καταθέσει κατασκευαστικά σχέδια, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στα συμβατικά του τεύχη.
Συγκεκριμένα, κατά την εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων γίνεται ο σχεδια-
σμός κι η επιλογή της μορφολογίας των στοιχείων της μελέτης που αφορούν τις
Προθήκες:
Α. Το κέλυφος της προθήκης με σχέδια λεπτομερειών ως προς:

1) τη βάση έδρασης
2) το σχεδιασμό των φωτιστικών συστημάτων, σε συνεργασία με την Επιτροπή

Παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής, για την αναγκαία συνολική
προσαρμογή των τελικών επιπέδων φωτισμού του Εκθεσιακού χώρου.

3) το σχεδιασμό των συστημάτων μικροκλίματος, όπου απαιτείται, κυρίως την απο-
φυγή διαρροής των συμπυκνωμάτων στο χώρο των εκθεμάτων.

4) το σχεδιασμό του τρόπου στερέωσης των ραφιών ή των μικροσυστημάτων
στήριξης - ανάρτησης στο εσωτερικό των προθηκών.

5) το τελικό σχεδιασμό των όποιων περιγραφομένων στα συνοδευτικά σχέδια στη-
ριγμάτων από κρύσταλλο ή όποιο άλλο υλικό για τη στήριξη των εκθεμάτων
που θα κατατεθούν στη φάση εκπόνησης των κατασκευαστικών σχεδίων.

Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης των κατασκευαστικών σχεδίων και πριν την έναρ-
ξη των κατασκευών, ο Ανάδοχος Προμηθευτής καταθέτει τα κατασκευαστικά σχέδια
στην Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να τύχει της τελικής έγκρισης, και στη συνέχεια προ-
βαίνει στην κατασκευή των προτύπων (prototype).
Τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια των προθηκών, τα οποία και θα υλοποιηθούν, θα
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο, με βάση τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφ-
αρμογής και τις ενδιάμεσες συνεννοήσεις, σύμφωνα με τις διάφορες φάσεις του
έργου.
Η αποδοχή των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων θα εξασφαλιστεί με την γραπτή
έγκριση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.
Τελικά κατασκευαστικά σχέδια για ορισμένες μικροκατασκευές παρουσίασης των
εκθεμάτων μέσα στις προθήκες θα δοθούν μετά την εγκατάσταση των υάλινων
προθηκών και επί τόπου δοκιμές και μετρήσεις των εκθεμάτων και θα παραδοθούν
σε δεύτερη φάση.

Α15. Δείγματα
Ο ανάδοχος προμηθευτής σε χρόνο που θα καθοριστεί από την σύμβαση, θα πρέπει
να κατασκευάσει και να προμηθεύσει δείγματα προθηκών, τα οποία θα εγκριθούν από
την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν εισηγήσεως από την Επιτροπή Παρακολούθησης της
Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να συνεχισθούν οι εργασίες παραγωγής των
προθηκών.

Τα δείγματα αυτά αφορούν τις παρακάτω προθήκες:
1) Την προθήκη με κωδικό E.0.4.K10 (τύπος Α).
2) Την προθήκη με κωδικό E.0.5.K13 (τύπος Β) μαζί με την βάση της με κωδικό
E.0.5.K18 α (τύπος S2).
3) Την προθήκη με κωδικό E.0.3.K6 (τύπος Δ).
4) την προθήκη με κωδικό E.0.2.K19 (τύπος Ε).
5) Την προθήκη με κωδικό E.0.1.K1 (τύπος Ζ).
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Τα εγκεκριμένα δείγματα θα αποτελούν τμήμα του φυσικού αντικειμένου της
προμήθειας.

Α16. Απαιτούμενα πιστοποιητικά
Οι προθήκες θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά από διεθνώς αναγνωρισμένα ανεξάρ-
τητα ινστιτούτα δοκιμών ή πιστοποιήσεων, ή αποδεικτικά καλής λειτουργίας τουλάχι-
στον επί τριετία κατά τη τελευταία δεκαετία από φορείς αντιστοίχου επιπέδου με τον
εργοδότη και για προμήθεια αντιστοίχου μεγέθους και είδους.
Επιπλέον απαιτούνται ειδικά πιστοποιητικά, αντίστοιχα με τα παραπάνω, ή αποδεικτικά
στοιχεία για τις παρακάτω ειδικές εφαρμογές:

1. Πιστοποιητικά ή αποδεικτικά στοιχεία για ανεπιφύλακτη έκθεση στις προθήκες
ανόργανων (χρυσός, ασήμι, χαλκός, σίδηρος, μόλυβδο κλπ.), αλλά και οργα-
νικών υλικών (ελεφαντόδοντο, οστά, απανθρακωμένοι καρποί, όστρεα οργανι-
κά χρώματα κλπ.).

2. Πιστοποιητικά ή αποδεικτικά στοιχεία της ελαστικότητας, της ρευστότητας και
της τήρησης των προϋποθέσεων συντήρησης των μουσειακών εκθεμάτων για
τα στεγανωτικά υλικά (κυρίως όσον αφορά στα φαινόμενα πολυμερισμού και
την πτητικότητα καταστρεπτικών για τα εκθέματα ουσιών σε μακροπρόθεσμες
εφαρμογές).

3. Πιστοποιητικά ή αποδεικτικά στοιχεία τήρησης των απαιτούμενων προδιαγρα-
φών των συσκευών ελέγχου σχετικής υγρασίας όπως περιγράφηκαν στο
κεφάλαιο Α11.

4. Πιστοποιητικά ή αποδεικτικά στοιχεία τήρησης των προδιαγραφών στεγανότη-
τας των προθηκών, καθώς και των χρησιμοποιούμενων θερμομονωτικών υλι-
κών.

5. Πιστοποιητικά για τη σκληρότητα και την αντοχή των βαφών σε νερό και διά-
βρωση καθώς και πιστοποιητικά ή αποδεικτικά στοιχεία τήρησης προϋποθέ-
σεων συντήρησης των αρχαιολογικών ευρημάτων για τις βαφές (κυρίως όσον
αφορά στα φαινόμενα πολυμερισμού και την πτητικότητα καταστρεπτικών για
τα εκθέματα ουσιών σε μακροπρόθεσμες εφαρμογές).

Τα πιστοποιητικά αυτά θα κατατεθούν από τους συμμετέχοντες στον φάκελο της
τεχνικής προσφοράς τους.

Α17. Παράδοση των προθηκών – εγκατάσταση - συντήρηση
Η εγκατάσταση των προθηκών επί τόπου της έκθεσης γίνεται σε δύο τμήματα. Κάθε
τμήμα θα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση συγκεκριμένων κτηριακών εκθεσιακών
ενοτήτων με τη σειρά που θα συμφωνηθεί με τον ανάδοχο Προμηθευτή και την
αναθέτουσα αρχή. Η ολοκλήρωση αφορά στην εγκατάσταση των προθηκών, λοιπών
εκθεσιακών κατασκευών, φωτιστικών συστημάτων εκτός προθηκών, ψηφιακού
εξοπλισμού καθώς και βάθρων και ραφιών που περιέχονται στις προθήκες από τα
συστήματα στήριξης και ανάρτησης εκθεμάτωνΚατά την εγκατάσταση των προθηκών
στο Μουσείο ο ανάδοχος θα διαθέτει πλήρως οργανωμένο και τεχνικά εξοπλισμένο
συνεργείο τοποθέτησης.
Μέχρι να εξοπλιστούν πλήρως οι προθήκες, να τοποθετηθούν τα εκθέματα και να τε-
θούν σε λειτουργία, ο υπεύθυνος του συνεργείου τοποθέτησης και ο ειδικός σε θέ-
ματα φωτισμού, καθώς και κατάλληλοι τεχνίτες θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση
του ΜΕΛΤ, για τις τελικές  ρυθμίσεις των σκηνικών φωτισμού και λοιπή τεχνική υπο-
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στήριξη, για την άψογη λειτουργία των προθηκών και των φωτιστικών συστημάτων
και προβολή των εκθεμάτων
Η οριστική παράδοση και παραλαβή των προθηκών μπορεί να γίνει μόνον εφόσον
έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία ολοκληρωμένες.
Κατά την παράδοση θα πρέπει να επιδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή πλήρεις γραπτές
οδηγίες ορθής λειτουργίας των προθηκών και όλων των υποστηρικτικών συστημά-
των, καθώς και να επιδειχθούν οι απαραίτητες ενέργειες προς εκπαίδευση του τεχνι-
κού προσωπικού του Μουσείου.

Α.18. Σημαντικές επισημάνσεις και παρατηρήσεις.
1) Θα ληφθεί μέριμνα από τον προμηθευτή, ώστε κατά το άνοιγμα οποιουδήποτε τύ-

που θύρας προθήκης, το σώμα της προθήκης να παραμένει ακίνητο, είτε με μη-
χανικές ελαστικές πακτώσεις στο έδαφος, είτε με άλλη μέθοδο που θα προτείνει εξ
αρχής ο κατασκευαστής και θα εγκρίνει η Επιτροπή Παρακολούθησης της Αναθέ-
τουσας Αρχής.

2) Τα εντός του συνόλου των προθηκών βάθρα και βασικά συστήματα έδρασης των
εκθεμάτων, των οποίων οι διαστάσεις και η μορφή δίνονται κατά προθήκη στα
σχετικά σχέδια, θα λάβουν την ίδια επεξεργασία που θα λάβει και ο χώρος
φιλοξενίας των εκθεμάτων της προθήκης.

3) Σε όλες τις προθήκες θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αυτοτελούς ανοίγ-
ματος τους με ασφάλεια, χωρίς δηλαδή τη διαμεσολάβηση εξωτερικού βοηθήμα-
τος, τύπου εξωτερικού φορέα ή νάρθηκα.

4) Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει στο Μ.Ε.Λ.Τ. ικανό αριθμό, κατά τη
κρίση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής, των όποιων συ-
σκευών υποβοήθησης απαιτηθούν για το άνοιγμα των θυρών.

5) Ο μηχανισμός ανοίγματος κάθε προθήκης θα πρέπει να εντάσσεται απόλυτα,
«στο σώμα» της προθήκης 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. Οι προθήκες θα πρέπει
να κλείνουν ερμητικά, υπό πίεση και με ασφάλεια.

6) Η μορφή και οι διαστάσεις των προθηκών, όπως αυτές φαίνονται στα σχέδια της
μελέτης, θεωρείται δεσμευτική. Προτάσεις όμως που αποδεδειγμένα θα
μπορούσαν να βελτιώσουν τη λειτουργία τους, θα εξεταστούν από την επιτροπή
του διαγωνισμού.

7) Σε όσες από τις προθήκες τύπου ερμαρίου, ο εσωτερικός τους χώρος
διαμορφώνεται με περισσότερα του ενός ράφια, η τελική στάθμη των ραφιών
αυτών θα οριστεί στο στάδιο της κατασκευής, σε συνεργασία με την Επιτροπή
Παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής.

8) Στο φωτισμό των προθηκών, ο κατασκευαστής σε συνεργασία με την Επιτροπή
Παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να εξασφαλίσει, ότι οι
φωτεινές πηγές να παραμείνουν αφανείς από το θεατή της προθήκης.

9) Σε κάθε περίπτωση οι καλωδιώσεις, οι μετασχηματιστές, οι ροοστάτες και εν
γένει το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να τοποθετηθεί εκτός των εκθεσιακών
χώρων της προθήκης, αφανώς.

10) Οι κατασκευές που θα φιλοξενήσουν ψηφιακά εκθέματα θα πρέπει να λάβουν
υπόψη τις διαστάσεις του ψηφιακού εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί και να
επικαιροποιήσει αντίστοιχα τα κατασκευαστικά σχέδια. ‘Όλες οι καλωδιώσεις και
το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να είναι τοποθετημένα αφανώς εντός της
κατασκευής.
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B. ΦΩΤΙΣΜΟΣ
B.1. Γενικά – Συνθήκες Φωτισμού

Η μελέτη φωτισμού καλύπτει τον φωτισμό των εκθεσιακών χώρων του μουσείου οι
οποίοι συμπεριλαμβάνονται στη Μουσειογραφική 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 απαιτήσεις 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 θέματα 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 Μουσειολογική 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 μνημείου.

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
επιπέδων 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 αλλοιώσει 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.
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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.

Β.2. Ειδικός φωτισμός εκτός των προθηκών.
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 ανάπτυξη επιπέδων θερμοκρασίας.

Για τον ειδικό φωτισμό των εκθεμάτων σε συγκεκριμένους εκθεσιακούς χώρους,
προτείνεται η εγκατάσταση ροηφόρων ραγών για την τροφοδότηση των φωτιστικών
σωμάτων (spots). Ο τύπος των ροηφόρων ραγών υποστηρίζει τρία κυκλώματα
τροφοδοσίας καθώς επίσης και τη μεταφορά δεδομένων 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 ροηφόρο 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 τοποθετούνται.

Γενικότερα, οι τύποι των φωτιστικών σωμάτων έχουν την δυνατότητα επιλογής
διαφορετικών φίλτρων, 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.

Β.3. Τροποποίηση ηλεκτρικών παροχών, επεκτάσεις και νέες
καλωδιώσεις.

Η εργασία μεταφοράς των ηλεκτρικών παροχών τροφοδοσίας του φωτισμού, καθώς
και των καλωδίων μεταφοράς δεδομένων (για το σύστημα έλεγχου Dali)
πραγματοποιείται λόγω των λειτουργικών 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 μουσείου οι οποίες εντάσσονται πλήρως σε αυτό. Στις εκθεσιακές
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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.

Η εγκατάσταση πληρεί όλες τις προδιαγραφές συμβατότητας με την υφιστάμενη
κατάσταση, π.χ. τύποι 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.

Β.4.  Σύστημα αυτοματισμού – εξοπλισμός.
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 προβλέπεται 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 λειτουργία και τον έλεγχο του φωτισμού διάφορων χώρων, με
απεριόριστες δυνατότητες επιλογής “σενάρια” φωτισμού ανάλογα με τις επιμέρους
λειτουργικές ανάγκες. Το σύστημα βασίζεται στο πρότυπο ψηφιακής επικοινωνίας
μεταξύ των εξαρτημάτων του συστήματος διαχείρισης φωτισμού DALI (Digital
Addressable Lighting Interface). Αποτελείται από ανεξάρτητα δομικά στοιχεία
(υποσυστήματα) 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 περιοχής του
κτιρίου. Κάθε μονάδα έλεγχου παρέχει τροφοδοσία για δύο ανεξάρτητα
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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: Ατομική διεύθυνση, ανάθεση ομάδας, τιμές φωτιστικών σκηνών,
χρόνος σβέσης, στάθμη φωτισμού σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος και
μέγιστη στάθμη φωτισμού.

Με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης φωτισμού επιτυγχάνουμε τον έλεγχο του
φωτισμού των εκθεσιακών 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 φυσικού
φωτισμού. Επίσης επιτυγχάνονται τα παρακάτω: αφή και σβέση κάθε ομάδας
φωτιστικών σωμάτων 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 συνεργασία με το μουσείο , βάση των αναγκών που επιβάλλει ο χαρακτήρας
κάθε χώρου ή κατασκευής.

Β.5. Εκπαίδευση χειριστών – Προγραμματισμός.

Η αφή και σβέση των φωτιστικών σωμάτων για τους μεμονωμένους χώρους γίνεται
τοπικά από διακόπτες, αντίθετα, για τους εκθεσιακούς χώρους προβλέπεται χειρισμός
και ενεργοποίηση του φωτισμού 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.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η εκπαίδευση χειριστών του
μουσείου για την ορθή λειτουργία και διαχείριση του φωτισμού.

Β.6.  Ενότητες – Σενάρια Φωτισμού.

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
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προβάλλει την συλλογή  που φιλοξενεί, 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 φωτισμό της όψης τα οποία είναι προστατευμένα με μεταλλική κατασκευή
μικρού μεγέθους από βανδαλισμούς κ.α. χωρίς αυτή να επηρεάζει τα φωτομετρικά
στοιχεία του φωτιστικού.
Στο εσωτερικό, γίνεται χρήση τεχνολογίας linear led που τοποθετείται σε διακριτική
πρόσθετη κατασκευή περιμετρικά στο διακοσμητικό στοιχείο των υποστυλωμάτων
(χωρίς να επηρεάζει τον χαρακτήρα 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
υφιστάμενο 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 ποδιά 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.

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 εστιάζει 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 διαμορφωθεί 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
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κλιμακοστασίου τοποθετείται  κατακόρυφα 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 υλικού και προβολών βίντεο, ως εκ τούτου είναι
επιθυμητός ένας ελαφρώς χαμηλός γενικός φωτισμός.
Στον όροφο παρουσιάζονται διάφορα αντικείμενα όπως, κεραμικής, κοσμικής,
υφαντικής, μεταλλοτεχνίας 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 ροηφόρους ράγες τα οποία είτε φωτίζουν κάθετες
επιφάνειες (wallwashers) είτε  στοχεύουν σε συγκεκριμένα 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 κτηρίων 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 έρχεται
και προσαρμόζεται σε αυτό τον τρόπο παρουσίασης, είναι λιτός και χαμηλός αλλά
παράλληλα ομοιόμορφος ευνοώντας τις  προβολές και τα ψηφιακά μέσα απόδοσης
του περιεχομένου. Γενικότερα, στο χώρο χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα
τοποθετημένα στις ροηφόρους ράγες τα οποία είτε φωτίζουν κάθετες επιφάνειες
(wallwashers) είτε  στοχεύουν σε συγκεκριμένα σημεία.

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 ψηφιακά
αλληλεπιδραστικά, επίσης  γίνονται προβολές ψηφιακών διαφανειών πάνω σε υλικά
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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 ροηφόρου 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 εκμετάλλευση 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 εκθέματα είναι φιγούρες και αντικείμενα του θεάτρου σκιών,
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κοστούμια, εποπτικό υλικό, αναπαραγωγή βίντεο, συνδυασμός ψηφιακών και
φυσικών εκθεμάτων, edge-lit κορνίζες, ειδική κατασκευή μπερντέ.

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
τοποθετείται φωτισμός τύπου LED. Επίσης σε αυτή την ενότητα το φως αποτελεί
πηγή πληροφορίας και διαδραστικό 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 σημεία 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, διαδραστική 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 θεματολογία. Οι χώροι του αναπτύσσονται σε ισόγειο δυο επιπέδων και έναν
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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 κατακόρυφο διάχυτο φωτισμό και φωτισμό εστίασης μέσω spot μικρών
διαστάσεων (βλπ. σχέδια και άρθρα μελέτης φωτισμού).

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 γωνίες 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.

Β.6. Σημαντικές επισημάνσεις και παρατηρήσεις.

- Το ακριβές είδος, η ποσότητα και η θέση των φωτιστικών σωμάτων εκτός των
προθηκών περιγράφονται στα αντίστοιχα σχέδια (Τεύχος Γ σχεδίων φωτισμού) και
άρθρα (Τεύχος Β ειδικών προδιαγραφών: κεφάλαιο 2) της μελέτης φωτισμού. Εκεί
περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες κατασκευές που συνοδεύουν τα φωτιστικά.
Αναλυτικότερα:

- Τα άρθρα Φ1 έως Φ24 αφορούν τύπους φωτιστικών σωμάτων.
- Τα άρθρα Φ28 έως Φ40 αφορούν  διάφορα φίλτρα – κάτοπτρα

φωτιστικών σωμάτων.
- Τα άρθρα ΦΚ1 έως ΦΚ11 ειδικές κατασκευές φωτισμού.

- Τα άρθρα Φ25, Φ26 , Φ27 του τεύχους της μελέτης φωτισμού (ροηφόρος
ράγα, DALI servers, DALI αισθητήρας φωτεινότητας συστήματος) δεν
αποτελούν αντικείμενο αυτής της προμήθειας. Παρόλα αυτά, στις
υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι η συμπλήρωση βάσει των σχεδίων της
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μουσειογραφικής μελέτης φωτισμού, ροηφοόρου τριφασικής ράγας εντός
των κτηρίων ( άρθρο Φ25).

- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άρτια εγκατάσταση τόσο των φωτιστικών
σωμάτων όσο και των κατασκευών που προβλέπονται για την ανάδειξη του
μουσειακού φωτισμού στα αντίστοιχα άρθρα φωτισμού της μελέτης εφαρμογής.

- Οποιαδήποτε τροποποίηση στην ποιότητα του φωτός πρέπει να αξιολογηθεί, καθότι
μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλοιώσεις τόσο στα αντικείμενα όσο και στην
απόδοση του επιθυμητού εκθεσιακού αποτελέσματος, την παρουσίαση του
εκθεσιακού υλικού, των γραφιστικών και ψηφιακών εκθεμάτων.

- 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)

- Η παρούσα τεχνική περιγραφή είναι αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης φωτισμού,
συνοδεύονται από τα άρθρα και 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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Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Γ1.Γενικά για την στήριξη εκθεμάτων.

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 διαφόρων 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 υλικό, 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
θερμοσκληραινόμενα 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 ισοδύναμο. 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 πρέπει να χρησιμοποιείται επενδεδυμένο ατσαλόσυρμα και clips.
- Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ανοξείδωτος χάλυβας ως στήριγμα βαρέων
αντικειμένων, στα σημεία επαφής με το αντικείμενο επιβάλλεται να επενδύονται με
ειδικό αδρανές υλικό όπως φύλλο μολύβι, ή ειδικό λάστιχο που να απορροφάει
μέρος των τάσεων.
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- 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.

Τα προτεινόμενα υλικά ανάρτησης, τοποθέτησης και στήριξης αντικειμένων τα οποία
θα χρησιμοποιηθούν είναι:
α) Πολύμεθακρυλικός μεθυλεστέρας (PMMA) τύπου Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο.
Το υλικό που χρησιμοποιείται στις κατασκευές για την ανάρτηση, τοποθέτηση και
στήριξη των αντικειμένων, 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 λόγους 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 αντικειμένων, 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.

Παρακάτω αναλύονται οι τρόποι στήριξης ανα κατηγορία αντικειμένων.

Γ2. Στήριξη και τοποθέτηση των υφασμάτινων αντικειμένων.

Η έκθεση των υφασμάτινων αντικειμένων του ΜΕΛΤ αφορά δύο μεγάλες κατηγορίες:
- Αντικείμενα τριών διαστάσεων.
- Αντικείμενα δύο διαστάσεων.

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:
- Κούκλα.
- Μπούστο.
- Κεφάλι με λαιμό.
- Πόδι μέχρι το γόνατο.

Στήριξη με κούκλα:
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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 εξαρτήματα 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 κάδρα, 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 ενδείκνυται η στήριξη με
μεταλλική κατασκευή.
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Στήριξη με μεταλλικές κατασκευές:

Οι μεταλλικές κατασκευές προορίζονται ως στηρίγματα για δισδιάστατα αντικείμενα
με μεγάλη διάσταση και μεγάλο βάρος (π.χ. χαλιά). Το μέταλλο είναι απαραίτητα
ανοξείδωτο, χωρίς γυαλάδα και μπορεί να χρωματιστεί.

Στήριξη τρισδιάστατων και δισδιάστατων υφασμάτινων αντικειμένων:
Εκτός από τους ανωτέρω συγκεκριμένους τρόπους στήριξης που αφορούν την κάθε
κατηγορία αντικειμένων 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 τεχνική.
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, κύλινδροι 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 προορίζονται 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 μιμούνται πύλη και
τέντες είτε για κατασκευές που θα μιμούνται όγκους και στερεά μικροεπίπλων, είτε
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για σκελετούς από διάφανο ακρυλικό υλικό τύπου Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο όπου
θα στηριχθούν συγκεκριμένα ενδύματα και εξαρτήματα.

Γ3. Στήριξη και τοποθέτηση των μεταλλικών αντικειμένων.

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 υφασμάτινες 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 δυνατότητα στερέωσης στο
πάτωμα ή στην πλάτη της προθήκης,  βάσεις Plexiglas, κώνοι από τύπου Plexiglas,
ράβδοι τύπου inox ή τύπου Plexiglas με δυνατότητα στερέωσης στο πάτωμα, ειδικές
κατασκευές, ειδικά γαντζάκια στήριξης, βάθρο βαρέως τύπου, προθήκες-συρτάρια,
κύβοι τύπου Plexiglas, φύλλα τύπου Plexiglas, ράγες τύπου Plexiglas, ενώ για την
αμφιπρόσωπη έκθεση αντικειμένων απαιτείται κρύσταλλο καθρέπτη και συστήματα
ανάρτησης κρύσταλλου καθρέπτη διαφόρων διαστάσεων.

Γ4. Η στήριξη και τοποθέτηση των κεραμικών αντικειμένων.
Τα κεραμικά επιβάλλεται να είναι πολύ καλά στηριγμένα και τα σημεία στήριξης να
τοποθετούνται σωστά ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί, βλάβες και
παραμορφώσεις του αντικειμένου. Συγκεκριμένα 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 επιφάνεια και έχουν ανεξίτηλο χρώμα. Επίσης, δεν
εκλύουν οργανικούς πτητικούς ρύπους και δεν δημιουργούν υποπροϊόντα κατά τη
φυσική τους γήρανση.
Απαιτούνται τα ακόλουθα είδη στήριξης: γαντζάκια τοίχου, γαντζάκια τοίχου βαρέως
τύπου, στηρίγματα τύπου “καβαλέτο” ακρυλικά, διάφανα, στηρίγματα τοίχου
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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
προδιαγραφών, βάθρα όλων των διαστάσεων τετράγωνου σχήματος.

Η τελική επιλογή των υλικών και των συγκολλήσεων θα γίνει έπειτα από
δειγματισμό.

Γ5. Στήριξη και τοποθέτηση των ξύλινων ξυλόγλυπτων αντικειμένων,
ζωγραφικών και χάρτινων έργων.

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 βάρος 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.
Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στην έκθεση για τα συστήματα
στήριξης - ανάρτησης των ξύλινων ξυλόγλυπτων αντικειμένων, ζωγραφικών και
χάρτινων έργων 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.
- 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 περίπτωση κρούσης, ενώ χαράσσεται
πιο εύκολα από το συμβατικό ανόργανο γυαλί. Το τροποποιημένο PMMA μπορεί να
αυξήσει αισθητά τα επίπεδα αντοχής στις παραμέτρους που αναφέρθηκαν
παραπάνω.

Οι τρόποι στήριξης είναι οι ακόλουθοι:
Στήριξη με κατασκευή σχήματος Γ:
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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 καθώς 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 επικουρικά 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 δευτερεύοντα 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 βραχίονες 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 επίσης 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 ανοξείδωτο 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.
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Γ6. Σημαντικές επισημάνσεις και παρατηρήσεις.

- Στα άρθρα των στηρίξεων και αναρτήσεων συμπεριλαμβάνονται τα δομικά στοιχεία
τοποθέτησης των αντικειμένων στο εσωτερικό των προθηκών (μεταλλικά βάθρα,
ράφια κα). Τα στοιχεία αυτά θα επικαιροποιηθούν με ακριβείς διαστάσεις κατά την
φάση εκτέλεσης των αναλυτικών κατασκευαστικών σχεδίων (shop drawings ) του
αναδόχου.

- Τα άρθρα των στηρίξεων και αναρτήσεων περιλαμβάνουν ανά κατηγορία άρθρου
σε αρκετές περιπτώσεις ένα εύρος διαστάσεων και διατομών. Οι ακριβείς διαστάσεις
και διατομές θα επικαιροποιηθούν και παραγγελθούν στον ανάδοχο κατά την
διάρκεια εκτέλεσης του έργου και αφού έχουν ολοκληρωθεί τα βασικά δομικά
στοιχεία τοποθέτησης των αντικειμένων στο εκθεσιακό εσωτερικό των κατασκευών.

- Η παρούσα τεχνική περιγραφή συνοδεύεται από τα άρθρα των στηρίξεων και
αναρτήσεων που 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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Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Δ1. Βασικές αρχές σχεδιασμού ψηφιακών υποδομών των ψηφιακών
εκθεμάτων.

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 πολιτιστικής 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.

Δ2. Ψηφιακός εξοπλισμός ανά ψηφιακό έκθεμα.

Το νέο Μουσείο εξοπλίζεται με συνολικά 45 ψηφιακές εφαρμογές που το
περιεχόμενο τους αναφέρεται συνοπτικά στα αντίστοιχα άρθρα τους στο σχετικό
κεφάλαιο 4 του τεύχους Β της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής. Η κάθε μια έχει
τις δικές τις απαιτήσεις σε ψηφιακό εξοπλισμό, όπως κωδικοποιείται παρακάτω και
περιγράφεται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα στο σχετικό κεφάλαιο 4 του τεύχους
Β της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής:

Ψ1. “Το Τζαμί Τζισδαράκι” (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 27’’
•  Οθόνη LED οπίσθιου φωτισμού 27 ιντσών με λόγο 16:9.
•  Ανάλυση ≥ 2560 x 1440.
•  Λόγος αντίθεσης ≤ 1000:1.
•  Χρόνος απόκρισης ≤ 12 ms.
•  2 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
• 1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.

Ειδική ταινία μετατροπής συμβατικής οθόνης σε διαδραστική (interactive touch foil)
•  Δυνατότητα προσαρμογής σε οθόνες διαστάσεων από 21 έως 65 ίντσες.

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
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•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo.
• Ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου μαύρου, γκρι ή λευκού χρώματος.
•  Αντίσταση ήχου 16Ω.
•  Ευαισθησία 108 dB.
•  Δυνατότητα ρύθμισης έντασης  από το ακουστικό.
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.

Ψ2. “Οι θησαυροί του ΜΕΛΤ” (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 27’’
•  Οθόνη LED οπίσθιου φωτισμού 27 ιντσών με λόγο 16:9.
•  Ανάλυση ≥ 2560 x 1440.
•  Λόγος αντίθεσης ≤ 1000:1.
•  Χρόνος απόκρισης ≤ 12 ms.
•  2 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.

Ειδική ταινία μετατροπής συμβατικής οθόνης σε διαδραστική (interactive touch foil)
•  Δυνατότητα προσαρμογής σε οθόνες διαστάσεων από 21 έως 65 ίντσες.

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo.
• Ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου μαύρου, γκρι ή λευκού χρώματος.
•  Αντίσταση ήχου 16Ω.
•  Ευαισθησία 108 dB.
•  Δυνατότητα ρύθμισης έντασης  από το ακουστικό.
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.
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Ψ3. “Τα δίνω στο Μουσείο για να μείνουν” (1 εφαρμογή)
Compact Η/Υ-οθόνη 21.5’’
•  Οθόνη 21.5 ιντσών, LED οπίσθιου φωτισμού με τεχνολογία IPS.
•  Ανάλυση ≥ 1920 x 1080.
•  Κάρτα γραφικών τύπου NVIDIA GeForce με μνήμη 1GB και άνω.
•  Επεξεργαστής ≥ 2.9GHz quad.
•  Μνήμη ≥ 8 GB.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 1 ΤΒ (SSD).
•  3 θύρες USB3 ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi συμβατή με IEEE 802.11a/b/g/n.
•  Στερεοφωνικά ηχεία.
•  Υποδοχή για ακουστικά/οπτική ψηφιακή έξοδος ήχου.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ειδική ταινία μετατροπής συμβατικής οθόνης σε διαδραστική (interactive touch foil)
•  Δυνατότητα προσαρμογής σε οθόνες διαστάσεων από 21 έως 65 ίντσες.

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo.
• Ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου μαύρου, γκρι ή λευκού χρώματος.
•  Αντίσταση ήχου 16Ω.
•  Ευαισθησία 108 dB.
•  Δυνατότητα ρύθμισης έντασης  από το ακουστικό.
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.

Ψ4. “Χρονολόγιο της νεώτερης ελληνικής ιστορίας” (2 εφαρμογές)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 46’’
•  Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
• Διαγώνιος 46 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα ≥
450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Αισθητήρες αφής για χρήση από έναν επισκέπτη και δυνατότητα χρήσης από
πολλαπλούς επισκέπτες (τουλάχιστον τέσσερις).
•  Απεριόριστος αριθμός ταυτόχρονων σημείων αφής.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
• 1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
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•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από την οθόνη.

Συμπληρωματικός εξοπλισμός εφαρμογής
•  Περιστροφικός κωδικοποιητής (Rotary Encoder).
•  Οριζόντια μεταλλική κατασκευή  στην οποία θα προσαρμοστούν οι μηχανισμοί
κύλισης της οθόνης.
•  Υποδομή κύλισης οθονών.
•  Μηχανισμοί για την στήριξη των οθονών στις ειδικές υποδομές κύλησης.
•  Καλωδιώσεις τοπικών διασυνδέσεων.
•  Ειδική κατασκευή για ψηφιακή εκτύπωση πλάτους 3,50μ. και ύψους 2,20μ.

Ψ5. “Εσείς, από πού είστε;” (1 εφαρμογή)
Compact Η/Υ-οθόνη 21.5’’
•  Οθόνη 21.5 ιντσών, LED οπίσθιου φωτισμού με τεχνολογία IPS.
•  Ανάλυση ≥ 1920 x 1080.
•  Κάρτα γραφικών τύπου NVIDIA GeForce με μνήμη 1GB και άνω.
•  Επεξεργαστής ≥ 2.9GHz quad.
•  Μνήμη ≥ 8 GB.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 1 ΤΒ (SSD).
•  3 θύρες USB3 ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi συμβατή με IEEE 802.11a/b/g/n.
•  Στερεοφωνικά ηχεία.
•  Υποδοχή για ακουστικά/οπτική ψηφιακή έξοδος ήχου.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
•  Ενσωματωμένη κάμερα στην οθόνη.

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo.
•  Ακουστικά κλειστού τύπου μαύρου, γκρι ή λευκού χρώματος.
•  Μήκος καλωδίου (audio mini jack 3.5 mm) ≥ 1 μ. (καθορίζεται ανάλογα με την
απόσταση του επισκέπτη από τη θέση τοποθέτησης του driver).
•  Αντίσταση ήχου 16Ω.
•  Ευαισθησία 108 dB.
•  Δυνατότητα ρύθμισης έντασης  από το ακουστικό.
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.

Συμπληρωματικός εξοπλισμός εφαρμογής
•  Μικρόφωνο.
•  Ασύρματο πληκτρολόγιο ενσωματωμένο στο τραπέζι.
•  Ασύρματο ποντίκι (mouse).



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.48

Ψ6:   “Οι πατρίδες του Ελληνισμού.” (2 εφαρμογές).
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 55’’
• Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
•  Διαγώνιος 55 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα
≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Αισθητήρες αφής για χρήση από έναν επισκέπτη και δυνατότητα χρήσης από
πολλαπλούς επισκέπτες (τουλάχιστον τέσσερις).
•  Απεριόριστος αριθμός ταυτόχρονων σημείων αφής.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από την οθόνη.

Ψ7: “Μαρτυρίες προσώπων που έζησαν στο οικοδομικό τετράγωνο.” (3
εφαρμογές)

Η/Υ τύπου tablet (ταμπλέτα)
•  Οθόνη LED οπίσθιου φωτισμού ≥ 9.7 ιντσών.
•  Ανάλυση ≥ 1024 x 768.
•  Ελαιοφοβική επίστρωση για την αποφυγή αποτυπωμάτων δακτύλων.
•  Wi-Fi (802.11a/b/g/n).
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 64GB.
•  Επεξεργαστής ≥ 1GHz.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo.
•  Υπερκατευθυντικό ηχείο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου ή άλλο ισοδύναμο.
•  Διαστάσεις ηχείου 60Χ60 εκ. ύψους ≤ 3εκ.
•  Ενισχυτής μικρού μεγέθους που ενσωματώνεται στην πάνω πλευρά του ηχείου.
•  Απόκριση συχνοτήτων ενισχυτή ≤ 250Hz - ≥ 16kHz με γεφυρωμένη έξοδο ισχύος.
•  Ισοσταθμιστή συχνοτήτων για διαμόρφωση του ήχου και δυνατότητα αυτόματης
αυξομείωσης της έντασης ανάλογα με τη στάθμη θορύβου του περιβάλλοντος.
•  Δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου και παραμετροποίησης του ήχου.
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Ψ8:   “Παιχνίδι στην αυλή.” (1 εφαρμογή)
Ψηφιακή διαδραστική εφαρμογή σε διάταξη, ενσωματωμένη σε ειδική κατασκευή τύπου
“ψευδοδάπεδο” διαστάσεων 4,00Χ2,50 μ. (box in a box) που θα παρέχει τη δυνατότητα
στον επισκέπτη να συμμετάσχει σε ένα παραδοσιακό υπαίθριο παιχνίδι (της αυλής),
μέσα από το οποίο θα λαμβάνει πληροφορίες για το οικοδομικό τετράγωνο αλλά και την
πόλη της Αθήνας στους νεώτερους χρόνους.

Ο τύπος της εφαρμογής, η ειδική κατασκευή και η εγκατάστασή του θα
προταθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου
•  Οθόνες αφής σε διάταξη.

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo ενσωματωμένος στην εγκατάσταση.

Ψ9:   “Η νεώτερη ελληνική κατοικία.” (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 55’’
• Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
•  Διαγώνιος 55 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα
≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
• Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Αισθητήρες αφής για χρήση από έναν επισκέπτη και δυνατότητα χρήσης από
πολλαπλούς επισκέπτες (τουλάχιστον τέσσερις).
•  Απεριόριστος αριθμός ταυτόχρονων σημείων αφής.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo.
•  Υπερκατευθυντικό ηχείο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου ή άλλο ισοδύναμο.
•  Διαστάσεις ηχείου 60Χ60 εκ. ύψους ≤ 3εκ.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους που ενσωματώνεται στην πάνω πλευρά του ηχείου.
•  Απόκριση συχνοτήτων ενισχυτή ≤ 250Hz - ≥ 16kHz με γεφυρωμένη έξοδο ισχύος.
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•  Ισοσταθμιστή συχνοτήτων για διαμόρφωση του ήχου και δυνατότητα αυτόματης
αυξομείωσης της έντασης ανάλογα με τη στάθμη θορύβου του περιβάλλοντος.
•  Δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου και παραμετροποίησης του ήχου.

Ψ10: “Πρώτες ύλες, φυσικό περιβάλλον, οι επαγγελματίες της οικοδόμησης,
ήθη και έθιμα...” (1 εφαρμογή)

Μηχάνημα προβολής (projector) μικρών διαστάσεων και βάρους
• Τεχνολογία Laser and LED hybrid.
•  Φωτεινότητα ≥ 3.000 lumens
•  Λόγος αντίθεσης ≥ 1800:1
•  Ανάλυση ≥ 1280 x 800
•  Video signal τύπου NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM
• Έξοδος (output) HDMI
• Είσοδος/Έξοδος ήχου Mini jack 3.5 mm
• Συμβατότητα DTV/HDTV (1080p)
• Απόδοση χρώματος 16.77 million colors.
•  Διάρκεια ζωής λαμπτήρα ≥ 18.000 ώρες
•  Στάθμη θορύβου ≤ 35 dB.
•  Συμβατότητα με σύστημα ανάρτησης (universal) από την οροφή.
•  Σύστημα ανάρτησης από την οροφή όπου χρειάζεται.
•  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας τόσο σε πλήρη λειτουργία (operating mode) όσο και
σε λειτουργία αναμονής (sleep mode).
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
• Ήχος stereo από ηχεία οροφής.
•  Ισχύς ≤ 20 Watts RMS
•  Αντίσταση ήχου  8 Ω
•  Απόκριση συχνότητας 110-18.000 Hz
•  Ευαισθησία 104 dB

Ψ11: “Η ζωή μέσα στο σπίτι.” (5 εφαρμογές)
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
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•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo.
• Ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου μαύρου, γκρι ή λευκού χρώματος.
•  Αντίσταση ήχου 16Ω.
•  Ευαισθησία 108 dB.
•  Δυνατότητα ρύθμισης έντασης  από το ακουστικό.
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.

Ψ12: “Η αυλή.”(1 εφαρμογή)
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία οροφής.
•  Ισχύς ≤ 20 Watts RMS
•  Αντίσταση ήχου  8 Ω
•  Απόκριση συχνότητας 110-18.000 Hz
•  Ευαισθησία 104 dB

Ψ13: “Εκπομπή ραδιοφώνου.” (1 εφαρμογή)

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
• 1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προεραιτικά).
•  Ο οδηγός εφαρμογής πρέπει να είναι πολύ μικρού μεγέθους για να ενσωματωθεί σε
κατάλληλο σημείο στη βάση του εκθέματος χωρίς να είναι ορατός.
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Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία ενσωματωμένα στην κατασκευή.
•  Παλμικό μεγαφώνο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου.
•  Ηχητική πίεση ≥ 88,5dB.
•  Απόκριση ≤ 80Hz - ≥ 10kHz.
•  Ισχύς ≥ 30W RMS.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους με απόκριση συχνοτήτων ≤ 20Hz - 20kHz, μέγιστη
απολαβή (gain) ≥ 32dB, δύο εξόδους 2x50W και ενσωματωμένο ισοσταθμιστή.
•  Περιστροφικός διακόπτης/μετατροπέας της γωνιακής θέσης του άξονα περιστροφής
σε ψηφιακό κώδικα.
•  Η ένδειξη αλλαγής του προγράμματος θα αποτυπώνεται μέσω ενός ευθύγραμμου
φωτιστικού σωλήνα εγκατεστημένου στην πρόσοψη του ραδιοφώνου που θα φέρει
ακολουθία φωτοδιόδων LED.
• Το ηχητικό περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω του οδηγού εφαρμογής (driver) τύπου
Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο.

Κατασκευή που προσομοιάζει σε ραδιόφωνο της δεκαετίας του 1930.

Ψ14: “Η οικογένεια στο τραπέζι.” (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνες) 65’’ (2 τμχ.)
• Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
• Διαγώνιος 65 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα ≥
450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Αισθητήρες αφής για χρήση από έναν επισκέπτη και δυνατότητα χρήσης από
πολλαπλούς επισκέπτες (τουλάχιστον τέσσερις).
•  Απεριόριστος αριθμός ταυτόχρονων σημείων αφής.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
•  Ο οδηγός εφαρμογής πρέπει να είναι πολύ μικρού μεγέθους για να ενσωματωθεί σε
κατάλληλο σημείο στη βάση του εκθέματος χωρίς να είναι ορατός.
Τεχνολογία ασύρματης αναγνώρισης αντικειμένων για ενσωμάτωση  στο τραπέζι /
οθόνη.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο (2 τμχ.)
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προεραιτικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία ενσωματωμένα στην κατασκευή.
•  Παλμικό μεγαφώνο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου.
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•  Ηχητική πίεση ≥ 88,5dB.
•  Απόκριση ≤ 80Hz - ≥ 10kHz.
•  Ισχύς ≥ 30W RMS.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους με απόκριση συχνοτήτων ≤ 20Hz - 20kHz, μέγιστη
απολαβή (gain) ≥ 32dB, δύο εξόδους 2x50W και ενσωματωμένο ισοσταθμιστή.
• Το ηχητικό περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω του οδηγού εφαρμογής (driver) τύπου
Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο.

Ψ15: “Πανόραμα της ψυχαγωγίας.”(1 εφαρμογή)
Μηχάνημα προβολής (projector) μικρών διαστάσεων και βάρους
• Τεχνολογία Laser and LED hybrid.
•  Φωτεινότητα ≥ 3.000 lumens
•  Λόγος αντίθεσης ≥ 1800:1
•  Ανάλυση ≥ 1280 x 800
•  Video signal τύπου NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM
• Έξοδος (output) HDMI
• Είσοδος/Έξοδος ήχου Mini jack 3.5 mm
• Συμβατότητα DTV/HDTV (1080p)
• Απόδοση χρώματος 16.77 million colors.
•  Διάρκεια ζωής λαμπτήρα ≥ 18.000 ώρες
•  Στάθμη θορύβου ≤ 35 dB.
•  Συμβατότητα με σύστημα ανάρτησης (universal) από την οροφή.
•  Σύστημα ανάρτησης από την οροφή όπου χρειάζεται.
•  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας τόσο σε πλήρη λειτουργία (operating mode) όσο και
σε λειτουργία αναμονής (sleep mode).
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία οροφής ή επιτοίχια.
•  Ισχύς ≤ 20 Watts RMS
•  Αντίσταση ήχου  8 Ω
•  Απόκριση συχνότητας 110-18.000 Hz
•  Ευαισθησία 104 dB

Ψ16: “Ο Καραγκιόζης και το Θέατρο Σκιών, το Μάθημα-η παράσταση.”(1
εφαρμογή)

Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 46’’ (3 τμχ.)
• Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
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•  Διαγώνιος 46 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον,
φωτεινότητα ≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
•  Επιτοίχια τοποθέτηση μέσω συστήματος τύπου VESA (συμπεριλαμβανομένων και
των πιθανών προσαρμογέων-adaptors για τη στήριξη σε επιφάνεια).
•  Σύστημα VESA.

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο (3 τμχ.)
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
• Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία οροφής.
•  Ισχύς ≤ 20 Watts RMS
•  Αντίσταση ήχου  8 Ω
•  Απόκριση συχνότητας 110-18.000 Hz
•  Ευαισθησία 104 dB

Ψ17: “Οι μουσικές του μπερντέ”.(1 εφαρμογή)
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
•  Ο οδηγός εφαρμογής πρέπει να είναι πολύ μικρού μεγέθους για να ενσωματωθεί σε
κατάλληλο σημείο στη βάση του εκθέματος χωρίς να είναι ορατός.
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Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία ενσωματωμένα στην κατασκευή.
•  Παλμικό μεγαφώνο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου.
•  Ηχητική πίεση ≥ 88,5dB.
•  Απόκριση ≤ 80Hz - ≥ 10kHz.
•  Ισχύς ≥ 30W RMS.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους με απόκριση συχνοτήτων ≤ 20Hz - 20kHz, μέγιστη
απολαβή (gain) ≥ 32dB, δύο εξόδους 2x50W και ενσωματωμένο ισοσταθμιστή.
• Το ηχητικό περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω του οδηγού εφαρμογής (driver) τύπου
Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο.
•  Πέντε κουμπιά επιλογής ηχητικού μοτίβου από τον επισκέπτη.

Ψ18: “Με το κλικ του φωτογράφου.” (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 46’’
• Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
•  Διαγώνιος 46 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα
≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
•  Ο οδηγός εφαρμογής πρέπει να είναι πολύ μικρού μεγέθους για να ενσωματωθεί σε
κατάλληλο σημείο στη βάση του εκθέματος χωρίς να είναι ορατός.

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από την οθόνη.

Ψ19: “Οι επαγγελματίες του πρόσφατου παρελθόντος.” (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 55’’ (5 τμχ.)
• Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
• Διαγώνιος 55 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα ≥
450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
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•  Αισθητήρες αφής για χρήση από έναν επισκέπτη και δυνατότητα χρήσης από
πολλαπλούς επισκέπτες (τουλάχιστον τέσσερις).
•  Απεριόριστος αριθμός ταυτόχρονων σημείων αφής.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο    (5 τμχ.)
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία ενσωματωμένα στην κατασκευή.
•  Παλμικό μεγαφώνο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου.
•  Ηχητική πίεση ≥ 88,5dB.
•  Απόκριση ≤ 80Hz - ≥ 10kHz.
•  Ισχύς ≥ 30W RMS.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους με απόκριση συχνοτήτων ≤ 20Hz - 20kHz, μέγιστη
απολαβή (gain) ≥ 32dB, δύο εξόδους 2x50W και ενσωματωμένο ισοσταθμιστή.
• Το ηχητικό περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω του οδηγού εφαρμογής (driver) τύπου
Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο.

Ψ20: “Εργαστηριακή τέχνη” (1 εφαρμογή)
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
• Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία οροφής.
•  Ισχύς ≤ 20 Watts RMS
•  Αντίσταση ήχου  8 Ω
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•  Απόκριση συχνότητας 110-18.000 Hz
•  Ευαισθησία 104 dB

Ψ21: “Τα λόγια του αργαλειού.” (1 εφαρμογή)
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία ενσωματωμένα στην κατασκευή.
•  Παλμικό μεγαφώνο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου.
•  Ηχητική πίεση ≥ 88,5dB.
•  Απόκριση ≤ 80Hz - ≥ 10kHz.
•  Ισχύς ≥ 30W RMS.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους με απόκριση συχνοτήτων ≤ 20Hz - 20kHz, μέγιστη
απολαβή (gain) ≥ 32dB, δύο εξόδους 2x50W και ενσωματωμένο ισοσταθμιστή.
• Το ηχητικό περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω του οδηγού εφαρμογής (driver) τύπου
Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο.

Ψ22: “Από την υφαντική ύλη στο υφαντό.” (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 46’’ (2 τμχ.)
• Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
•  Διαγώνιος 46 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα
≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο    (2 τμχ.)
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
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Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία οροφής.
•  Ισχύς ≤ 20 Watts RMS
•  Αντίσταση ήχου  8 Ω
•  Απόκριση συχνότητας 110-18.000 Hz
•  Ευαισθησία 104 dB

Ψ23: “Μετρώ ή ζωγραφίζω; Δημιουργώντας μετρητά και γραφτά
κεντήματα.” (2 εφαρμογές)

Compact Η/Υ-οθόνη 21.5’’
•  Οθόνη 21.5 ιντσών, LED οπίσθιου φωτισμού με τεχνολογία IPS.
•  Ανάλυση ≥ 1920 x 1080.
•  Κάρτα γραφικών τύπου NVIDIA GeForce με μνήμη 1GB και άνω.
•  Επεξεργαστής ≥ 2.9GHz quad.
•  Μνήμη ≥ 8 GB.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 1 ΤΒ (SSD).
•  3 θύρες USB3 ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi συμβατή με IEEE 802.11a/b/g/n.
•  Στερεοφωνικά ηχεία.
•  Υποδοχή για ακουστικά/οπτική ψηφιακή έξοδος ήχου.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ειδική ταινία μετατροπής συμβατικής οθόνης σε διαδραστική (interactive touch foil)
•  Δυνατότητα προσαρμογής σε οθόνες διαστάσεων από 21 έως 65 ίντσες.

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από την οθόνη.

Συμπληρωματικός εξοπλισμός εφαρμογής
•  Γραφίδα.

Ψ24: “Ερμάρια/Ντουλάπες.” (4 εφαρμογές)
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
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•  Ήχος stereo από ηχεία ενσωματωμένα στην κατασκευή.
•  Παλμικό μεγαφώνο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου.
•  Ηχητική πίεση ≥ 88,5dB.
•  Απόκριση ≤ 80Hz - ≥ 10kHz.
•  Ισχύς ≥ 30W RMS.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους με απόκριση συχνοτήτων ≤ 20Hz - 20kHz, μέγιστη
απολαβή (gain) ≥ 32dB, δύο εξόδους 2x50W και ενσωματωμένο ισοσταθμιστή.
• Το ηχητικό περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω του οδηγού εφαρμογής (driver) τύπου
Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο.

Ψ25: “Ντυθείτε αναλόγως…”.(1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 46’’ (2 τμχ.)
• Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
• Διαγώνιος 46 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα
≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
•  Αισθητήρες κίνησης από απόσταση.
•  Ενσωματωμένη κάμερα στην οθόνη.

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο (2 τμχ.)

•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από την οθόνη.

Ψ26: “Το ντύσιμο της Σκοπελίτισσας.” (1 εφαρμογή)
Compact Η/Υ-οθόνη 21.5’’
•  Οθόνη 21.5 ιντσών, LED οπίσθιου φωτισμού με τεχνολογία IPS.
•  Ανάλυση ≥ 1920 x 1080.
•  Κάρτα γραφικών τύπου NVIDIA GeForce με μνήμη 1GB και άνω.
•  Επεξεργαστής ≥ 2.9GHz quad.
•  Μνήμη ≥ 8 GB.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 1 ΤΒ (SSD).
•  3 θύρες USB3 ή περισσότερες.



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.60

•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi συμβατή με IEEE 802.11a/b/g/n.
•  Στερεοφωνικά ηχεία.
•  Υποδοχή για ακουστικά/οπτική ψηφιακή έξοδος ήχου.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
•  Ειδική κατασκευή στήριξης στην όψη της προθήκης.

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από την οθόνη.

Ψ27: “Το θρήσκευμα του νέου Ελληνισμού και η Ελληνική Ορθόδοξη
Εκκλησία.” (1 εφαρμογή)

Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 55’’
•  Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
•  Διαγώνιος 55 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα
≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Αισθητήρες αφής για χρήση από έναν επισκέπτη και δυνατότητα χρήσης από
πολλαπλούς επισκέπτες (τουλάχιστον τέσσερις).
•  Απεριόριστος αριθμός ταυτόχρονων σημείων αφής.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.

Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από την οθόνη.

Ψ28: “Ακούσματα για την πίστη και τη λατρεία.” (6 εφαρμογές)
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
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•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία ενσωματωμένα στο κούτελο της προθήκης.
•  Παλμικό μεγαφώνο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου.
•  Ηχητική πίεση ≥ 88,5dB.
•  Απόκριση ≤ 80Hz - ≥ 10kHz.
•  Ισχύς ≥ 30W RMS.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους με απόκριση συχνοτήτων ≤ 20Hz - 20kHz, μέγιστη
απολαβή (gain) ≥ 32dB, δύο εξόδους 2x50W και ενσωματωμένο ισοσταθμιστή.
• Το ηχητικό περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω του οδηγού εφαρμογής (driver) τύπου
Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο.

Ψ29. Προβολή εφαρμογών σε λοιπά κτήρια (περιοδικές εκθέσεις, φουαγιέ
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων κ.α.).

Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 55’’ (3 τμχ)
• Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
•  Διαγώνιος 55 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα
≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
• Είσοδος βίντεο (input) DVI-D, 3xHDMI, SCART, Component Video, Composite Video,
Analog Audio, PC Audio, Ethernet, WiFi, CI+ Slot, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, RS-232C, RF
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
• Λειτουργίες smart TV
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.

Μηχάνημα προβολής (projector) μικρών διαστάσεων και βάρους (2 τμχ.)
• Τεχνολογία Laser and LED hybrid.
•  Φωτεινότητα ≥ 3.000 lumens
•  Λόγος αντίθεσης ≥ 1800:1
•  Ανάλυση ≥ 1280 x 800
•  Video signal τύπου NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM
• Έξοδος (output) HDMI
• Είσοδος/Έξοδος ήχου Mini jack 3.5 mm
• Συμβατότητα DTV/HDTV (1080p)
• Απόδοση χρώματος 16.77 million colors.
•  Διάρκεια ζωής λαμπτήρα ≥ 18.000 ώρες
•  Στάθμη θορύβου ≤ 35 dB.
•  Συμβατότητα με σύστημα ανάρτησης (universal) από την οροφή.
•  Σύστημα ανάρτησης από την οροφή όπου χρειάζεται.
•  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας τόσο σε πλήρη λειτουργία (operating mode) όσο και
σε λειτουργία αναμονής (sleep mode).
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•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.

Οδηγός εφαρμογών τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο (5 τμχ)
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Δ3. Παράδοση του ψηφιακού εξοπλισμού – εγκατάσταση -
συντήρηση

Η εγκατάσταση του ψηφιακού εξοπλισμού - υποδομών επί τόπου της έκθεσης γίνεται
σε στάδια, ανάλογα με την πορεία της παράδοσης των προθηκών και των
εκθεσιακών κατασκευών και των υπόλοιπων εργασιών διαμόρφωσης της έκθεσης.
Κατά την εγκατάσταση των ψηφιακών υποδομών στο Μουσείο ο ανάδοχος θα
διαθέτει πλήρως οργανωμένο και τεχνικά εξοπλισμένο συνεργείο τοποθέτησης.
Η οριστική παράδοση και παραλαβή του ψηφιακού εξοπλισμού μπορεί να γίνει μόνον
εφόσον έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία ολοκληρωμένες.
Κατά την παράδοση θα πρέπει να επιδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή πλήρεις γραπτές
οδηγίες ορθής λειτουργίας των  κεντρικών μονάδων και όλων των υποστηρικτικών
συστημάτων, καθώς και να επιδειχθούν οι απαραίτητες ενέργειες προς εκπαίδευση
του τεχνικού προσωπικού του Μουσείου.
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Δ4. Σημαντικές επισημάνσεις και παρατηρήσεις.

- Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η προμήθεια του λειτουργικού
συστήματος των κεντρικών μονάδων των ψηφιακών εφαρμογών όπως αναφέρεται
και στα άρθρα του κεφαλαίου 4 του τεύχους Β της μουσειογραφικής μελέτης
εφαρμογής.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ενδεικτικά μοντέλα ψηφιακών
εφαρμογών όπου αυτά αναφέρονται στα σχετικά άρθρα και να προσπαθήσει να
προσομοιώσει το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα με βάση το ενδεικτικό μοντέλο.

- Ο ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει με άρτιο και καλαίσθητο τρόπο τον ψηφιακό
εξοπλισμό στην τελική του θέση εντός των εκθεσιακών ενοτήτων με όποιο τρόπο
προβλέπει η μουσειογραφική μελέτη (ανάρτηση από εκθεσιακές επιφάνειες, ένταξη
σε προθήκες, ένταξη σε αυτόνομες ψηφιακές κατασκευές κα.) παραδίδοντας τα
έτοιμα προς την εγκατάσταση της παραγωγής που προβλέπεται να φιλοξενήσουν.
Στις περιπτώσεις των αυτόνομων κατασκευών, ο ανάδοχος θα ανατρέξει στα
αντίστοιχα σχέδια ψηφιακών κατασκευών της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής.
Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για τις θέσεις των ψηφιακών εκθεμάτων, οι οποίες
θα πρέπει να επιβεβαιωθούν στη φάση της κατασκευής

- Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (καλώδια κλπ) θα είναι αφανώς τοποθετημένος
εντός των ψηφιακών εκθεμάτων και του εκθεσιακού χώρου.

- Στην περίπτωση που κάποια προδιαγραφή ψηφιακού εξοπλισμού έχει καταργηθεί
από την αγορά στην φάση υλοποίησης του έργου, ο ανάδοχος θα προτείνει την
αντικατάσταση του υλικού με ισοδύναμο η καλύτερο μετά από την σύμφωνη γνώμη
της επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Γενικά, ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει
βελτίωση η αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού μετά από σύμφωνη γνώμη της
επιτροπής παρακολούθησης του έργου.
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Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ε1. Χρόνος παράδοσης – προθεσμίες.
1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το σύνολο των

αγαθών στο Μ.Ε.Λ.Τ. και να προβεί στο σύνολο των απαιτουμένων ρυθμίσεων
μετά τη τοποθέτηση των εκθεμάτων εντός του χρόνου που θα δηλώσει με τη
τεχνική προσφορά του, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 7 μηνών
από την υπογραφή του Συμφωνητικού. Σε περίπτωση καθυστέρησης
προσέλευσης του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, ο χρόνος εκκίνησης
υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007, το αργότερο 10
ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης –
ανάθεσης.

2. Εντός τριμήνου από την υπογραφή του Συμφωνητικού, ο Προμηθευτής θα πρέπει
να κατασκευάσει και να παραδώσει, στην τελική τους μορφή, δείγματα των
προθηκών, όπως αυτά προσδιορίζονται ανά τύπο, στο κεφάλαιο Α15. (με
μηχανισμό, βαμμένα, με κλειδαριά ασφαλείας, ζώνη φωτισμού κλπ.)

Τα δείγματα αυτά θα μεταφερθούν στο μουσείο ώστε να δοθεί η ευκαιρία στην
αναθέτουσα αρχή, στο μελετητή του φωτισμού, στον ηλεκτρολόγο του έργου,
αλλά και στον ίδιο τον ανάδοχο του παρόντος έργου, να σταθμίσουν οριστικά τις
παραμέτρους που θα διέπουν τις κατασκευές στη λεπτομέρεια τους.

Μετά την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής, θα
δοθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή των δειγμάτων γραπτή
έγκριση από την Προϊσταμένη του Μ.ΕΛ.Τ., ώστε να αρχίσουν οι εργασίες
κατασκευής των λοιπών προθηκών. Τυχόν τροποποιήσεις που θα ζητηθούν, θα
ληφθούν υπ’ όψη και θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.

3. Ο Προμηθευτής θα  ολοκλήρωνει συγκεκριμένες κτηριακές εκθεσιακές ενοτήτες
με τη σειρά που θα συμφωνηθεί με την αναθέτουσα Αρχή. Η ολοκλήρωση αφορά
στην εγκατάσταση των προθηκών, λοιπών εκθεσιακών κατασκευών, φωτιστικών
συστημάτων εκτός προθηκών, ψηφιακού εξοπλισμού καθώς και βάθρων και
ραφιών που περιέχονται στις προθήκες από τα συστήματα στήριξης και
ανάρτησης εκθεμάτων. Εξαιρούνται τα μικροσυστήματα στήριξης και ανάρτησης
εκθεμάτων (π.χ plexiglass κλπ) τα οποία είναι δυνατόν να παραδοθούν
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έργου.

4. Μετά την πλήρη εγκατάσταση όλων των προμηθειών και την τοποθέτηση των
εκθεμάτων στις προθήκες και τα βάθρα ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει στο
έργο ειδικό προσωπικό για τη διενέργεια ρυθμίσεων και λοιπή υποστήριξη επί ένα
μήνα (1 μήνα) για τις διάφορες ρυθμίσεις (φωτιστικών κλπ).

5. Στο τέλος θα γίνει οριστική παραλαβή του έργου, από την Επιτροπή Παραλαβής
του έργου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σύμβαση.

6. Ο Προμηθευτής υποχρεούται, αφού εγκαταστήσει τα αγαθά στις τελικές τους
θέσεις, να απομακρύνει τα υλικά συσκευασίας από τους χώρους εγκατάστασης.
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7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να
παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα
αγαθά δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, μέχρι την έκδοση
της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε
ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα αγαθά.

8. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα αγαθά τουλάχιστον δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα για κάθε ένα από τα κτήρια – εκθεσιακές ενότητες
στα οποία θα εγκαταστήσει το σύνολο των αγαθών.

9. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ή εγκατάστασης του εξοπλισμού μπορεί να
μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Παραλαβής. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που
συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή εγκατάστασης των
αγαθών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή καθυστέρησης
της εγκατάστασης του εξοπλισμού χωρίς υπευθυνότητα του προμηθευτή δεν
επιβάλλονται κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα συμφωνηθεί ο τρόπος
ασφαλούς φύλαξης μέρους ή όλου του εξοπλισμού σε χώρο του αναδόχου
προμηθευτή και θα παρασχεθούν εγγυήσεις θεματοφυλακής.

10. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007 άρθρο
26).

Ε2. Εποπτεία της παραγωγής από πλευράς της αναθέτουσας αρχής.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας του αποτελέσματος κατά τη διάρκεια του έργου
απαιτείται η στενή επίβλεψη από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Αναθέτουσας
Αρχής.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διασφαλίζεται κατ’ ελάχιστον η επίβλεψη των εργασιών
κατασκευής στους χώρους παραγωγής των προθηκών, από τριμελή ομάδα της
Αναθέτουσας Αρχής, σε δύο κατ’ ελάχιστον φάσεις, και αναλυτικά:
α) Στη διάρκεια παραγωγής των δειγμάτων και των κατασκευών της πρώτης φάσης.
β) Στη διάρκεια παραγωγής των κατασκευών των κτηριακών ενοτήτων της δεύτερης
φάσης.

Η μετάβαση των εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής (τρία άτομα για δύο
μετακινήσεις) στον τόπο παραγωγής θα γίνεται, κατόπιν συνεννοήσεως και με
φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή, ο οποίος οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή
εξυπηρέτηση για τη διασφάλιση εποικοδομητικής, επιτόπιας συνεργασίας
(τουλάχιστον δύο μέρες συνεργασίας).
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Ε3. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή Αγαθών .
1. Όλες οι κατασκευές θα πρέπει να μεταφερθούν, να τοποθετηθούν και να

ενταχθούν στις ενδεδειγμένες από την εγκεκριμένη μελέτη θέσεις, εντός των
κτηριακών εκθεσιακών ενοτήτων του Μ.Ε.Λ.Τ, και να παραδοθούν, αφού έχουν
ενσωματώσει όλο το ηλεκτρομηχανολογικό υλικό, βαμμένες από τον
προμηθευτή, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες προεργασίες, με δική του ευθύνη
και έξοδα μεταφοράς.

2. Η παραλαβή των αγαθών, τόσο κατά την προσκόμισή τους όσο και μετά την
εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία τους, θα γίνει από ειδικά προς τούτο
διορισμένη Επιτροπή Παραλαβής πριν από την πληρωμή.

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Επιτροπή Παραλαβής για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα αντικείμενα της προμήθειας
τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

4. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των αγαθών καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, ο Προμηθευτής, καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί του, με πλήρη γνώση
λειτουργίας όλων των συστημάτων, και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος. Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού προσκομίζονται υποχρεωτικά και
όλα τα τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και εγγυήσεις που τον συνοδεύουν ενώ
κατά την δοκιμαστική λειτουργία συμμετέχει και ενημερώνεται διεξοδικά και το
προσωπικό του Μουσείου που θα αναλάβει μελλοντικά τον χειρισμό του.

5. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και τουλάχιστον, εν-
δεικτικά, διενεργούνται:

• δοκιμαστική λειτουργία των προθηκών με πρακτική δοκιμασία, στις θέσεις εγ-
κατάστασής τους.

•μακροσκοπική εξέταση και έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών με βάση τα
συνοδευτικά τεχνικά έντυπα του εξοπλισμού.

6. Η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης μετά
τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου κατά την προσκόμιση του
εξοπλισμού. Μετά την εγκατάστασή του και τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία
του η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει το οριστικό πρωτόκολλο τελικής
παραλαβής ή απόρριψης (σε αντίστοιχο αριθμό αντιτύπων) με βάση τα
αποτελέσματα της πρακτικής δοκιμασίας.

7. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τα προμηθευόμενα αγαθά,
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από
τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης βάσει του
ΠΔ118/2007.

8. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής, κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στον Προμηθευτή.

9. Κατά την παραλαβή των αγαθών υποχρεούται να παρίσταται και η Επιτροπή
Παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής.

Ε4. Απόρριψη και Αντικατάσταση Αγαθών

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των αγαθών, με απόφαση της προϊσταμένης του Μ.Ε.Λ.Τ., μπορεί να
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εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η
προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού
συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη
του ταχθέντος χρόνου ο Προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

2. Εάν ο Προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την
απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή
της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά
την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον
Ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Μετά την παρέλευση του
εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα απορριφθέντα αγαθά, πέραν της
ποινικής ρήτρας, τα αγαθά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση της
προϊσταμένης του Μ.Ε.Λ.Τ σύμφωνα με τα ισχύοντα.

3. Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην
περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που
απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή
μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του Προμηθευτή, που θα υποβληθεί
απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση
της προϊσταμένης του Μ.Ε.Λ.Τ με την οποία και επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν
παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο
Προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, το Μ.Ε.Λ.Τ. μπορεί να
προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.

Ε5. Χρόνος Εγγύησης
1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά

απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις
συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Προμηθευτής εκπληρώνει
την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προμηθευόμενα αγαθά ανταποκρίνονται
στις προδιαγραφές του παρόντος τεύχους, στις τεχνικές περιγραφές της
Τεχνικής Προσφοράς του και στα δείγματα που παρουσίασε. Τα προϊόντα πρέπει
να είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης
ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που το Μ.Ε.Λ.Τ. εύλογα
προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις
δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του Προμηθευτή και πρέπει,
επίσης, να εγκατασταθούν έντεχνα, άρτια και με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα
στους χώρους του Μ.Ε.Λ.Τ..

2. Ο Προμηθευτής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την
οριστική παραλαβή των αγαθών, ή όσο περισσότερο χρονικό διάστημα αναφέρει
στην Προσφορά του, εγγυάται πλήρως και ανεπιφύλακτα το «καλώς έχειν» και
την άψογη λειτουργία και χρηστικότητα των προμηθευόμενων αγαθών και
ευθύνεται απεριόριστα έναντι του Μ.Ε.Λ.Τ. για την περίπτωση που παρουσιαστεί
πραγματικό ή νομικό ελάττωμα ή διαπιστωθεί έλλειψη συνομολογημένης
ιδιότητας. Απόρροια αυτής της ευθύνης του Προμηθευτή είναι η άμεση
υποχρέωση που έχει να επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν,
για το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν
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πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων ή
έχουν εγκατασταθεί πλημμελώς.

3. Κατά τον χρόνο αυτό, ο Προμηθευτής έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης για
την καλή λειτουργία των υλικών. Με τον όρο αυτό ορίζεται κάθε απαιτούμενη
ενέργεια για την αποκατάσταση τυχόν εμφανισθησομένων βλαβών, ζημιών ή
άλλων ανωμαλιών στα στοιχεία και τις εγκαταστάσεις, τα οποία δεν οφείλονται
σε λόγους φθοράς εκ συνήθους χρήσεως ή σε λόγους κακής χρήσεως εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής ή του χρήστη, αλλά σε εγγενές ελάττωμα.

4. Για την αποκατάσταση οποιωνδήποτε ζημιών ή φθορών και για τις εργασίες συν-
τήρησης κατά τον χρόνο εγγύησης ο Προμηθευτής και ο τελικός κατασκευαστής
θα πρέπει να ανταποκρίνονται εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου, ο οποίος
δεν θα υπερβαίνει, πλην απρόβλεπτων συνθηκών, το διάστημα των πέντε (5)
ημερών.

5. Ο Προμηθευτής δύναται με την σύμβαση να ορίσει εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
για τις παραπάνω εργασίες (στην περίπτωση αυτή θα ευθύνονται από κοινού),
που θα εγγυάται την κατά τα ανωτέρω τήρηση των υπηρεσιών μετά την πώληση.

6. Για οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή
επίσκεψη εξειδικευμένου προσωπικού, τα έξοδα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ή/και
τον τελικό κατασκευαστή.

7. Εάν ο Προμηθευτής παραλείπει να εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις
του παρόντος Άρθρου, η έλλειψη, το ελάττωμα ή η βλάβη μπορεί να
αποκατασταθεί από το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης σε βάρος και για
λογαριασμό του Προμηθευτή, της σχετικής δαπάνης παρακρατούμενης από το
λαβείν του Προμηθευτή ή από τις εις χείρας του Μ.Ε.Λ.Τ. εγγυήσεις (εγγύηση
καλής εκτέλεσης, εγγύηση καλής λειτουργίας).

Ε6. Ανωτέρα Βία
Ο Προμηθευτής που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της
απόδειξής της. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την
αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα
περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του
να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε.

Ε7. Εκχώρηση – Υποκατάσταση

1. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή
μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

2. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις
απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού
Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής της, που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

3. Εάν ο Προμηθευτής προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη
όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

4. Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας προμηθευτών ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ΠΔ 118/2007.
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Ε8. Γενικές επισημάνσεις και παρατηρήσεις.
1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά,

μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα
μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας και της εγκατάστασης,
συμπεριλαμβανομένων και των παρεπόμενων υπηρεσιών συντήρησης και
αποκατάστασης ζημιών των αγαθών, διάθεσης ανταλλακτικών, κλπ. Ο
Προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για
την ολοκλήρωση της προμήθειας και της εγκατάστασης, όπως αυτή περιγράφεται
στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων
του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, των υλικών και της
μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ., τις δαπάνες λειτουργίας,
συντήρησης, απόσβεσης μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, φόρους, τέλη,
δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα
οργανισμών, έξοδα εκτελωνισμού εισαγόμενων υλικών και μηχανημάτων,
καταμετρήσεων, τις δαπάνες προσπελάσεως προς το Μ.Ε.Λ.Τ. και προς τις
τελικές θέσεις των υπό προμήθεια αγαθών, δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών στο
προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, τις δαπάνες ελέγχου ρυθμίσεων, των
πάσης φύσεως δοκιμών των εργασιών, υλικών και μηχανημάτων που
ενσωματώνονται, τις δαπάνες καθαρισμού του εργοταξίου μετά το πέρας
εργασιών και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες
επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον
χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού, με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ.

2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραμένει διαθέσιμος έως το τέλος του έργου και
είναι υποχρεωμένος να υποστηρίξει την προσαρμογή των παραδοτέων του μέχρι
και την τοποθέτηση των εκθεμάτων και των ερμηνευτικών μέσων της έκθεσης (,
οθόνες βίντεο κλπ.), όπως αυτά προσδιορίζονται στη μουσειογραφική μελέτη
εφαρμογής, και να συμβάλλει αν κριθεί απαραίτητο σε βελτιωτικές ενέργειες. Ο
προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί την εν γένει καλή λειτουργία των
κατασκευών του συνολικά αλλά και των μηχανισμών ανοίγματος των θυρών,
των υποδοχών φωτισμού, της ασφάλισης των ανοιγμάτων και πάσης φύσεως
εξαρτημάτων και παρεμβυσμάτων που θα ενσωματώσει σε αυτές. Αντίστοιχα
λειτουργικές οφείλουν να είναι οι ψηφιακές κατασκευές.

Η ποιότητα της εργασίας στο σύνολό της ζητείται άψογη και σύμφωνη με τις
τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική προσφορά που υπέβαλε. Σε κάθε
περίπτωση, όπου προκύπτει αμφιβολία ή απορία, πριν από την κατασκευή ο
προμηθευτής θα ανατρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Αναθέτουσας
Αρχής.

Στην παραγωγή των προθηκών και των κατασκευών, ο προμηθευτής θα πρέπει
να λάβει υπόψη του όσα προβλέπονται από τα σχετικά άρθρα και σχέδια  και τη
μελέτη φωτισμού, και αποτελεί αρμοδιότητα του η ενσωμάτωση τους (αφανείς
διελεύσεις καλωδίων ρευματοδότησης, τελάρα στερέωσης φωτιστικών σωμάτων,
διατρήσεις για την εξασφάλιση ηλεκτροδότησης των κατασκευών κ.λπ.)

Ο προμηθευτής οφείλει πριν από κάθε άλλη ενέργεια να προβεί σε προσωπική
εκτίμηση του χώρου του μουσείου, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να
πραγματοποιήσει ακριβείς μετρήσεις, ώστε να διαπιστώσει τις ανωμαλίες που
πιθανόν παρουσιάζει το κτίριο (π.χ. στρεβλότητα τοίχων, παράγωνοι χώροι,
κ.ά.).

Τις παρατηρήσεις και μετρήσεις του οφείλει να τις συσχετίσει με τα σχέδια των
προς υλοποίηση αντικειμένων που του παρέχονται, και εφόσον παρατηρήσει
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ουσιαστικά προβλήματα, πριν αρχίσει να υλοποιεί τις κατασκευές, θα πρέπει να
συνεννοηθεί με την Επιτροπή Παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής,
ώστε από κοινού να σταθμίσουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις.
Ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη
ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του Εργοδότη ή σε
οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της Προμήθειας όλα τα
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες
έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες,
υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ.
που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.
Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη
χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς
τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο,
ώστε ο Εργοδότης και τα όργανα αυτού να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση
ή την ελάχιστη ζημία.

5. Ο Προμηθευτής οφείλει επίσης πριν από την Οριστική Παραλαβή να διδάξει
πλήρως και επαρκώς το προσωπικό που θα υποδείξει το Μ.Ε.Λ.Τ. σχετικά με τη
συντήρηση, την ασφάλεια, τη λειτουργία, την κυκλοφορία κοινού, την
τροφοδοσία κλπ. καθώς και τη χρήση και το χειρισμό των εγκατασταθέντων
αγαθών και λοιπών υλικών, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.

6. Για τη συναρμολόγηση των αγαθών ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
περιοριστεί στον εντός των κτηριών χώρο που θα υποδειχθεί από το Μουσείο
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην
παρεμποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία του προσωπικού.

7. Ο Προμηθευτής οφείλει κατά την διάρκεια του έργου να συνεργάζεται και να συν-
τονίζεται με το προσωπικό του Μ.Ε.Λ.Τ., με παράλληλες εργολαβίες ή
προμήθειες, καθώς και με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης της
Αναθέτουσας Αρχής, ώστε να επιτευχθεί η αρτιότητα υλοποίησης του έργου.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΗ Φ.

ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση

ΑΘΗΝΑ, ……./11/2014
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΠΡΟΘΗΚΗ (A) Δ.0.1.Κ2 1

2 ΠΡΟΘΗΚΗ (A) Δ.1.3.Κ5 1

3 ΠΡΟΘΗΚΗ (A) Δ.1.3.Κ6 1

4 ΠΡΟΘΗΚΗ (A) Δ.1.3.Κ7 1

5 ΠΡΟΘΗΚΗ (A) Δ.1.3.Κ8 1

6 ΠΡΟΘΗΚΗ (A) Ε.0.4.K10 1

7 ΠΡΟΘΗΚΗ (A) Ε.0.4.K11 1

8 ΠΡΟΘΗΚΗ (A) Ε.0.5.K14 1

9 ΠΡΟΘΗΚΗ (A1) ΤΖ.0.1.Κ1 1

10 ΠΡΟΘΗΚΗ (A1) ΤΖ.0.1.Κ2 1

11 ΠΡΟΘΗΚΗ (A1) ΤΖ.0.1.Κ3 1

12 ΠΡΟΘΗΚΗ (A1) ΤΖ.0.1.Κ6 1

13 ΠΡΟΘΗΚΗ (A1) ΤΖ.0.1.Κ7 1

14 ΠΡΟΘΗΚΗ (A1) ΤΖ.0.1.Κ8 1

15 ΠΡΟΘΗΚΗ (A1) ΤΖ.0.1.Κ9 1

16 ΠΡΟΘΗΚΗ (Β) Γ.0.2.Κ1 1

17 ΠΡΟΘΗΚΗ (Β) Γ.0.3.Κ2 1

18 ΠΡΟΘΗΚΗ (Β) Γ.1.5.Κ3 1

19 ΠΡΟΘΗΚΗ (Β) Ε.0.5.Κ12 1

20 ΠΡΟΘΗΚΗ (Β) Ε.0.5.Κ13 1

21 ΠΡΟΘΗΚΗ (Β) Ζ.0.1.Κ5 1

22 ΠΡΟΘΗΚΗ (Γ) Γ.1.4.Κ4 1
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23 ΠΡΟΘΗΚΗ (Γ) Δ.1.1.Κ1 1

24 ΠΡΟΘΗΚΗ (Γ) Δ.1.3.Κ4 1

25 ΠΡΟΘΗΚΗ (Γ) Δ.1.3.Κ9 1

26 ΠΡΟΘΗΚΗ (Γ) Δ.1.3.Κ10 1

27 ΠΡΟΘΗΚΗ (Γ) Δ.1.3.Κ11 1

28 ΠΡΟΘΗΚΗ (Γ) Ε.0.3.Κ7 1

29 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Γ.1.2.Κ1 1

30 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Γ.1.3.Κ2 1

31 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Δ.0.3.Κ3 1

32 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Δ.0.3.Κ4 1

33 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Δ.0.4.Κ5 1

34 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Δ.0.4.Κ6 1

35 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Δ.0.4.Κ7 1

36 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Δ.0.4.Κ8 1

37 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Δ.0.6.Κ10 1

38 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Δ.1.2.Κ2 1

39 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Δ.1.2.Κ3 α 1

40 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Δ.1.2.Κ3 β 1

41 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Ε.0.2.Κ5 1

42 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Ε.0.3.Κ6 1

43 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Μ.0.1.Κ1 1

44 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Μ.0.2.Κ3 α 1

45 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Μ.0.2.Κ3 β 1

46 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Μ.0.3.Κ6 1

47 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Μ.0.3.Κ7 1

48 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Μ.1.1.Κ3 1
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49 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Μ.1.2.Κ6 1

50 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Μ.1.2.Κ7 1

51 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Μ.1.2.Κ8 1

52 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Μ.1.2.Κ9 1

53 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Ζ.0.1.Κ2 1

54 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Ζ.0.1.Κ3 1

55 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Ζ.1.1.Κ2 1

56 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Ν.0.1.Κ1 α 1

57 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Ν.0.1.Κ1 β 1

58 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Ν.0.1.Κ2 α 1

59 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Ν.0.1.Κ2 β 1

60 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Ν.1.2.Κ2 α 1

61 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Ν.1.4.Κ4 1

62 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Ν.1.4.K5 1

63 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.0.2.Κ1 1

64 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.0.3.Κ2 1

65 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.0.3.Κ3 α 1

66 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.0.3.Κ3 β 1

67 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.0.3.Κ3 γ 1

68 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.0.4.Κ4 α 1

69 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.0.4.Κ4 β 1

70 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.0.4.Κ4 γ 1

71 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.0.5.Κ5 α 1

72 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.0.5.Κ5 β 1

73 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.0.5.Κ5 γ 1

74 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.0.1.Κ6 1
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75 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.0.4.Κ7 1

76 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.1.Κ1 1

77 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.2.Κ2 1

78 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.3.Κ3 1

79 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.3.Κ4 α 1

80 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.3.Κ4 β 1

81 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.3.Κ4 γ 1

82 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.4.Κ5 α 1

83 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.4.Κ5 β 1

84 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.4.Κ5 γ 1

85 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.4.Κ5 δ 1

86 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.4.Κ6 1

87 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.5.Κ7 α 1

88 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.5.Κ7 β 1

89 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.5.Κ7 γ 1

90 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.5.Κ7 δ 1

91 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ) Α.1.5.Κ8 1

92 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ1) Ν.0.3.Κ3 α 1

93 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ1) Ν.0.3.Κ3 β 1

94 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ1) Ν.0.4.Κ4 α 1

95 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ1) Ν.0.4.Κ4 β 1

96 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ1) Ν.1.1.Κ1 α 1

97 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ1) Ν.1.1.Κ1 β 1

98 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ1) Ν.1.2.Κ2 β 1

99 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ1) Ν.1.3.Κ3 α 1

100 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ1) Ν.1.3.Κ3 β 1



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.75

101 ΠΡΟΘΗΚΗ (Δ1) Ν.1.3.Κ3 γ 1

102 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Δ.0.1.Κ19 1

103 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Δ.0.1.Κ20 1

104 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Δ.0.1.Κ21 1

105 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Δ.0.1.Κ22 1

106 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Ε.0.2.Κ19 1

107 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Ε.0.4.Κ20 1

108 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Ε.0.4.Κ21 1

109 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Ζ.0.1.Κ1 α 1

110 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Ζ.0.1.Κ1 β 1

111 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Ζ.0.1.Κ1 γ 1

112 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Ζ.0.1.Κ1 δ 1

113 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Ζ.0.1.Κ1 ε 1

114 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Ζ.0.1.Κ1 ζ 1

115 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Ζ.0.1.Κ1 η 1

116 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Ζ.0.1.Κ1 θ 1

117 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Ζ.1.1.Κ3 1

118 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ε) Α.1.3.Κ9 1

119 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ζ) Ε.0.1.Κ1 1

120 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ζ) Ε.0.1.Κ2 1

121 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ζ) Ε.0.1.Κ3 1

122 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ζ) Ε.0.4.Κ8 1

123 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ζ) Ε.0.4.Κ9 1

124 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ζ) Μ.0.1.Κ2 1

125 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ζ) Μ.1.1.Κ1 1

126 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ζ) Μ.1.1.Κ2 1



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.76

127 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ζ) Μ.1.1.Κ4 1

128 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ζ) Μ.1.1.Κ5 1

129 ΠΡΟΘΗΚΗ (Ζ) Μ.1.3.Κ11 1

130 ΠΡΟΘΗΚΗ (H) Π.ΠΕ.Κ1 40

131 ΠΡΟΘΗΚΗ (S1) TZ.0.1.Κ4 1

132 ΠΡΟΘΗΚΗ (S1) TZ.0.1.Κ5 1

133 ΒΑΘΡΟ (S2) Δ.0.1.Κ1 α 1

134 ΒΑΘΡΟ (S2) Δ.0.1.Κ1 β 1

135 ΒΑΘΡΟ (S2) Δ.0.2.Κ13 1

136 ΒΑΘΡΟ (S2) Δ.0.3.Κ14 1

137 ΒΑΘΡΟ (S2) Δ.0.3.Κ15 1

138 ΒΑΘΡΟ (S2) Δ.0.4.Κ16 1

139 ΒΑΘΡΟ (S2) Δ.0.4.Κ17 1

140 ΒΑΘΡΟ (S2) Δ.0.4.Κ18 1

141 ΒΑΘΡΟ (S2) Δ.0.4.Κ19 1

142 ΒΑΘΡΟ (S2) Δ.0.7.Κ11 1

143 ΒΑΘΡΟ (S2) Ε.0.4.Κ17 1

144 ΒΑΘΡΟ (S2) Ε.0.5.Κ18 α 1

145 ΒΑΘΡΟ (S2) Ε.0.5.Κ18 β 1

146 ΒΑΘΡΟ (S2) Μ.0.1.Κ5 1

147 ΒΑΘΡΟ (S2) Μ.0.2.Κ8 1

148 ΒΑΘΡΟ (S2) Μ.0.3.Κ9 1

149 ΒΑΘΡΟ (S2) Z.0.1.Κ4 1

150 ΒΑΘΡΟ (S2) Α.0.5.Κ8 1

151 ΠΡΟΘΗΚΗ (S3) E.0.2.Κ4 1

152 ΠΡΟΘΗΚΗ (S4) Μ.0.2.Κ4 1



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.77

153 ΠΡΟΘΗΚΗ (S5) Μ.1.1.Κ12 1

154 ΠΡΟΘΗΚΗ (S6) Ζ.1.1.Κ1 α 1

155 ΠΡΟΘΗΚΗ (S6) Ζ.1.1.Κ1 β 1

156 ΠΡΟΘΗΚΗ (S7) Μ.1.2.Κ10 1

157 ΕΚΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(S8)

Α.ΤΡ.Κ1 6

158 ΕΚΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(S9)

Γ.1.4.Κ5 10

159 ΕΚΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(S10)

Ε.ΚΑ.Κ16 2

160 ΕΚΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(S11)

Δ.0.7.Κ12 1

161 ΕΚΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(S12)

Μ.0.1.Κ11 1

162 ΕΚΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(S13)

Ε.0.4.Κ22 1

163 ΕΚΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(S14)

Δ.0.3.Κ14 1

164 ΕΚΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(S14)

Δ.0.3.Κ15 1

165 ΕΚΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(S14)

Δ.0.4.Κ16 1

166 ΕΚΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(S14)

Δ.0.4.Κ17 1

167 ΕΚΘ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(S14)

Δ.0.4.Κ18 1

168 ΨΗΦ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ
(S15)

S15 1

169 ΨΗΦ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ
(S16)

S16 1

170 ΒΑΘΡΟ (S17) Δ.0.5.Κ9 1

171 ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΖ.0.1.Ψ1 1



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.78

172 ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΖ.01.Ψ2 1

173 ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

A.0.1.Ψ1 1

174 ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Γ.1.2.Ψ2 1

175 ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Γ.1.3.Ψ2 1

176 ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Δ.0.1.Ψ1 1

177 ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Δ.1.2.Ψ1 1

178 ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Z.0.1.Ψ1 1

179 ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

N.0.5.Ψ2 1

180 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L1 - Φωτιστικό τύπου
WALLWASHER σε ράγα.

346 τμχ.

181 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L2 - Φωτιστικό τύπου
WALLWASHER σε ράγα.

19 τμχ.

182 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L3 - Φωτιστικό τύπου
NARROW SPOT σε ράγα.

29 τμχ.

183 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L4 - Φωτιστικό τύπου
NARROW SPOT σε ράγα.

22 τμχ.

184 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L5 - Φωτιστικό τύπου SPOT
σε ράγα.

213 τμχ.

185 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L6 - Φωτιστικό τύπου SPOT
σε ράγα.

112 τμχ.

186 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L7 - Φωτιστικό τύπου FLOOD
σε ράγα.

126 τμχ.

187 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L8 - Φωτιστικό τύπου WIDE
FLOOD σε ράγα.

14 τμχ.

188 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L9 - Φωτιστικό τύπου OVAL
FLOOD σε ράγα.

24 τμχ.



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.79

189 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L10 - Φωτιστικό τύπου OVAL
FLOOD σε ράγα.

4 τμχ.

190 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L11 - Φωτιστικό τύπου
PROJECTOR σε ράγα.

6 τμχ.

191 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L12 - Φωτιστικό τύπου WIDE
FLOOD RGB σε ράγα.

3  τμχ.

192 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L13 - Γωνιακό προφίλ τύπου
LINEAR LED.

54,80μ.

193 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L14 - Φωτιστικό τύπου LED
PICTURE LIGHT.

10  τμχ.

194 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L15 -Φωτιστικό τύπου LED
DOUBLE WASHLIGHT.

4  τμχ.

195 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L16 - Φωτιστικό τύπου
Σύνθετη κατασκευή LED
Linear, mini LED spots

27,25 μ/ 50
τμχ.

196 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L17 - Φωτιστικό τύπου
Σύνθετη κατασκευή LED
Linear, ροηφόρος ράγα

27  τμχ.

197 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L18 - Φωτιστικό τύπου LED
channel

13  τμχ.

198 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L19 - Φωτιστικό τύπου
LINEAR LED

20  τμχ.

199 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L20 - Φωτιστικό τύπου
LINEAR LED ασύμμετρου

φωτισμού

73  τμχ.

200 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L21 - Φωτιστικό τύπου
Κατακόρυφο γραμμικό

προφίλ, LED linear

10,20 μ.

201 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L22 - Φωτιστικό τύπου
Κατακόρυφο γραμμικό
προφίλ, LED linear 45°

24 μ.

202 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L23 - Φωτιστικό τύπου Led
washer effect

38  τμχ.

203 ΦΩΤΙΣΜΟΣ L24 - Φωτιστικό τύπου
LINEAR LED διάχυτου

φωτισμού

16,40μ.



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.80

204 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Φίλτρα-Κάτοπτρα φωτιστικού
σώματος

368 τμχ.

205 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Φίλτρα φωτιστικού σώματος 6 τμχ.

206 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Σύστημα φωτισμού στο
“Δωματίο του Θεόφιλου”

6μ.

207 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Διάτρητη μεταλλική
ψευδοροφή

80,50 τ.μ.

208 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Δομική πλάκα γυψοσανίδας 100 τ.μ.

209 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Κρύσταλλο διάχυτου
φωτισμού

266 τ.μ.

210 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Μεμβράνη-Φίλτρο 300 τ.μ.

211 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Μεμβράνη-Φίλτρο 30,30 τ.μ.

212 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Μεταλλικό προφίλ σχήματος Τ 10 τμχ.

213 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Κατασκευή ξύλινης κορνίζας 19 μ.

214 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Πρισματικό κρύσταλλο 18 τμχ.

215 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Μεταλλική λεπτομέρεια
δαπέδου

82,80 μ.

216 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α1: Κούκλα “ανδρική”. 14

217 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α2: Κούκλα “γυναικεία”. 44

218 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α3: Κούκλα “παιδική” 4

219 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α4: Μπούστο "γυναικείο" 50

220 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α5: Μπούστο “ανδρικό”. 12

221 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α6: Μπούστο “παιδικό”. 8

222 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α7: “Κεφάλι” με λαιμό. 17

223 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α8: “Πόδι”. 11

224 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α9-Α9.1: “Χέρια”. 15

225 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α10: Κούκλα Περιοδικών
εκθέσεων.

55

226 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α11: Μπούστο Περιοδικών 40
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.81

εκθέσεων.

227 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α12: “Μονόζυγο” Εδάφους. 2

228 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α13: “Τραπέζι”. 10

229 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α14: “Σωλήνας”. 161

230 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α15: “Κύλινδρος”. 185

231 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α16: “Πλακάκι”. 150

232 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α17: “Κύβος”. 40

233 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α18: “Κύβος - Πλαίσιο”. 40

234 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α19: “Κουτί”. 30

235 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α20: “Σφαίρα”. 2

236 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α21: “Ημισφαίριο”. 15

237 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α22: “Τμήμα Σφαίρας”. Σελ.
53

1

238 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α23: “Κώνος”. 30

239 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α24: “Κόλουρος Κώνος”. 27

240 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α25: “Ράγα”. 12

241 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α26: Ράβδος σχήματος “Υ”. 6

242 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α27: “Κυψέλες”. 80

243 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α28: Ιδιοκατασκευή σχήματος
“Τ”.

109

244 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α29: Ιδιοκατασκευή σχήματος
“U”.

6

245 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α30: Ιδιοκατασκευή σχήματος
“Ο”.

22

246 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α31: Ιδιοκατασκευή σχήματος
“Λ”.

3

247 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α32: Ιδιοκατασκευή σχήματος
“Δ”.

50

248 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α33: Ιδιοκατασκευή - Βάση 1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.82

στήριξης εκθέματος (τριβίδι).

249 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α34: Ιδιοκατασκευή - Βάση
στήριξης εκθέματος (φυσερό).

1

250 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α35: Ιδιοκατασκευή - Βάση
στήριξης εκθέματος (ταβάς).

1

251 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α36: Φύλλα Plexiglass 10

252 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α37: “Ράφι”. 95

253 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α38: Ιδιοκατασκευή - Βάση
στήριξης εκθέματος (βάθρο).

120

254 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α39: Ιδιοκατασκευή - Βάση
στήριξης εκθέματος (βαθρό).

40

255 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α40: Ιδιοκατασκευή - Βάση
στήριξης εκθέματος (πιάτα).

70

256 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α41: Ιδιοκατασκευή - Βάση
στήριξης εκθέματος (βάθρο).

190

257 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α42: Ιδιοκατασκευή - Βάση
στήριξης εκθέματος

(απολήξεις).

63

258 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α43: Ιδιοκατασκευή - Βάση
στήριξης εκθέματος (πλάτη).

50

259 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α44: Ιδιοκατασκευή - Βάση
στήριξης εκθέματος

(δαχτυλίδι).

20

260 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α45: Ιδιοκατασκευή - Βάση
στήριξης εκθέματος

(στεφάνι).

1

261 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α46: Ιδιοκατασκευή - Βάση
στήριξης εκθέματος (“Π”).

50

262 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α47: Ιδιοκατασκευή -
Αναλόγιο.

35

263 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α48: Σύστημα στήριξης
εκθέματος (πιάτα).

70

264 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α49: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(πιάτα).

50
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ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.83

265 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α50: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(“Γ”).

1595

266 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α51: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(“Γ”).

460

267 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α52: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(ζεύγος)

200

268 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α53: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(γάντζος).

200

269 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α54: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(πέταλο).

160

270 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α55: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(ράβδος).

85

271 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α56: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(δακτύλιος).

250

272 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α57: “Κορνίζα”. 50

273 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α58: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

2

274 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α59: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(επιγονάτια).

10

275 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α60: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(πετραχήλια).

3

276 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α61: “Σανίδες”. 4

277 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α62: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(τζακόπανο).

2

278 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α63: “Δίσκοι”. 2

279 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α64: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.84

(κονσόλα).

280 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α65: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(μορφονιός).

1

281 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α66: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(εργαλεία)

4

282 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α67: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(εργ.τζακιού).

4

283 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α68: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης

εκθέματος(πόρπες).

15

284 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α69: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης εκθέματος

(τρίπτυχο).

1

285 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α70: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης

εκθέματος(αργαλειός).

8

286 ΣΤΗΡΙΞΗ/ΑΝΑΡΤΗΣΗ Α71: Ιδιοκατασκευή -
Σύστημα στήριξης

εκθέματος(παραπ. τζαμιού).

2

287 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ1: “Το Τζαμί Τζισδαράκι.” 1

288 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ2: “Οι θησαυροί του ΜΕΛΤ.” 1

289 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ3: “Τα δίνω στο Μουσείο για
να μείνουν.”

1

290 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ4: “Χρονολόγιο της
νεώτερης ελληνικής ιστορίας.”

2

291 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ5: “Εσείς, από πού είστε;” 1

292 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ6: “Οι πατρίδες του
Ελληνισμού.”

2

293 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ7: “Μαρτυρίες προσώπων
που έζησαν στο οικοδομικό

τετράγωνο.”

3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.85

294 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ8: “Παιχνίδι στην αυλή.” 1

295 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ9: “Η νεώτερη ελληνική
κατοικία.”

1

296 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ10: “Πρώτες ύλες, φυσικό
περιβάλλον, οι επαγγελματιές

της οικοδόμησης, ήθη και
έθιμα...”

1

297 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ11: “Η ζωή μέσα στο σπίτι.” 5

298 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ12: “Η αυλή.” 1

299 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ13: “Εκπομπή ραδιοφώνου.” 1

300 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ14: “Η οικογένεια στο
τραπέζι.”

1

301 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ15: “Πανόραμα της
ψυχαγωγίας.”

1

302 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ16: “Ο Καραγκιόζης και το
Θέατρο Σκιών, το Μάθημα-η

παράσταση.”

1

303 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ17: “Οι μουσικές του
μπερντέ”.

1

304 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ18: “Με το κλικ του
φωτογράφου.”

1

305 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ19: “Οι επαγγελματίες του
πρόσφατου παρελθόντος.”

1

306 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ20: “Εργαστηριακή τέχνη” 1

307 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ21: “Τα λόγια του
αργαλειού.”

1

308 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ22: “Από την υφαντική ύλη
στο υφαντό.”

1

309 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ23: “Μετρώ ή ζωγραφίζω;
Δημιουργώντας μετρητά και

γραφτά κεντήματα.”

2



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελ.86

310 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ24: “Ερμάρια/Ντουλάπες.” 4

311 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ25: “Ντυθείτε αναλόγως…” 1

312 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ26: “Το ντύσιμο της
Σκοπελίτισσας.”

1

313 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ27: “Το θρήσκευμα του
νέου Ελληνισμού και η

Ελληνική Ορθόδοξη
Εκκλησία.”

1

314 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψ28: “Ακούσματα για την
πίστη και τη λατρεία.”

6

315 ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προβολές (συμπ. Η/Υ) σε
άλλους χώρους του μουσείου

5



Α1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.1

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Α1

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, ειδικές 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 αποφεύγονται οι κάμψεις του σκελετού. Οι βάσεις των φερουσών
μεταλλικών κατασκευών των προθηκών φέρουν οπωσδήποτε πόδια-ρεγουλατόρους βαρέως τύπου.
- Η επιλογή των υλικών είναι τέτοια ώστε μεταξύ τους να μην αναπτύσσονται βλαπτικές αλληλεπιδράσεις 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 σύστημα που θα περιλαμβάνει
βύσμα ανθεκτικό στην σκουριά και την διάβρωση και αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι αντίστοιχο της κατασκευής
στήριξης.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
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ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.2

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α2

Οδηγοί - μηχανισμοί ανοίγματος κρυστάλλων.
Σε καμία περίπτωση τα κρύσταλλα δεν θα αφαιρούνται με βεντούζες.
Τα κρύσταλλα των κατασκευών  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).
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 προκύπτει από σχετική πιστοποίηση ή εγγύηση του
κατασκευαστή η οποία ποσοτικά προκύπτει-προσδιορίζεται από την αναγωγή φέρουσα ικανότητα μηχανισμού/αριθμό
ανοιγμάτων.

ΝΑΙ

Α3

Γυάλινα μέρη.
Τα γυάλινα μέρη των κατασκευών θα είναι από αντανακλαστικό extra clear (υπέρλευκο) laminated (πολυστρωματικό) 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 καθορίζουν 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 κρυστάλλινες όψεις πρέπει να δίνουν την εντύπωση
συνεχούς κρυστάλλινης επιφάνειας.
Οι ενώσεις θα είναι πλήρως στεγανωμένες με ειδικά μονωτικά υλικά ή εξαρτήματα και όχι κολλήσεις με λάμπα UV.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.3

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α4

Ξύλινα μέρη προθηκών.
Στον εκθεσιακό χώρο των προθηκών αποκλείονται οι μοριοσανίδες τύπου ΜDF και ξύλα που εκπέμπουν επιβλαβή οξέα (VOCS)
- κόλλες και υλικά στεγανοποίησης με ουσίες όπως οξικό, μυρμηκικό οξύ, φορμαλδεϋδη, κ.α., Όπου κατ’ ανάγκη
χρησιμοποιούνται τα ανωτέρω υλικά επιβάλλεται να μονωθούν με ακρυλικό βερνίκι με μηδενικό VOC  η ειδικό ύφασμα π.χ.CCI
ώστε να μην υπάρξουν αλληλεπιδράσεις με τα 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
επίχρισμα, μη τοξικό, για παντελή αποκλεισμό έκλυσης φορμαλδεϋδης-υγρασίας.

ΝΑΙ

Α5

Βαφές.
Το αστάρωμα της βαφής των κατασκευών γίνεται με αστάρι μετάλλου ικανού πάχους και περιεκτικότητας σε χρώμα περίπου
60% κατ’ όγκο. Οι βαφές είναι μη ανακλαστικού τύπου, που δεν αποβάλλουν 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.

ΝΑΙ

Α6

Στεγανωτικά υλικά.
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.

ΝΑΙ

Α7 Παθητικό  σύστημα ελέγχου μικροκλίματος  με απαίτηση ελέγχου σχετικής υγρασίας μέσω ρυθμιστή υγρασίας τύπου art-sorb
ή άλλο ισοδύναμο όπου απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα και τα σχέδια της μελέτης.

ΝΑΙ

Α8
Ενεργητικό σύστημα ελέγχου μικροκλίματος με ατομική μονάδα σε 36 προθήκες.

ΝΑΙ
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ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.4

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α9

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.

ΝΑΙ

Α10

Ασφάλεια προθηκών.
Ο εκθεσιακός εξοπλισμός που φιλοξενεί μουσειακά εκθέματα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μηχανικό σύστημα ασφάλειας
και stop σταθεροποίησης για το άνοιγμα και κλείσιμο του κινητού τους τμήματος που εξασφαλίζει τη στεγανότητα του
κεντρικού τμήματος της προθήκης. Θα αξιολογηθούν, ο τρόπος ασφάλισης και απασφάλισης των προθηκών, καθώς και η
ευχέρεια χειρισμού.
Η ασφάλιση / απασφάλιση εξασφαλίζεται από κρυφή/ες κλειδαριές ασφαλείας κυλινδρικού τύπου 11 δίσκων ήάλλου
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 Κέντρο 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 σημαίνεται 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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Φωτισμός προθηκών ΦΠΡΟ1. 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 ≥ 3W 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. Αναλυτικές ποσότητες και θέσεις φωτιστικών στα άρθρα μελέτης φωτισμού και στα σχέδια
των εκθεσιακών κατασκευών.
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Φωτισμός προθηκών ΦΠΡΟ2. 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.  Αναλυτικές ποσότητες και θέσεις φωτιστικών στα άρθρα μελέτης
φωτισμού και στα σχέδια των εκθεσιακών κατασκευών

ΝΑΙ

Α13

Φωτισμός προθηκών ΦΠΡΟ3. 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. Αναλυτικές ποσότητες
και θέσεις φωτιστικών στα άρθρα μελέτης φωτισμού και στα σχέδια των εκθεσιακών κατασκευών
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Β ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ).

Β1

Φωτιστικό τύπου WALLWASHER σε ράγα (Φ1):
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 χρωμά των, 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.
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Β2

Φωτιστικό τύπου WALLWASHER σε ράγα (Φ2):
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 μ ετα
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.
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Φωτιστικό τύπου NARROW SPOT σε ράγα (Φ3):

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

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.10

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β4

Φωτιστικό τύπου NARROW SPOT σε ράγα (Φ4):
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.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.11

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β5

Φωτιστικό τύπου SPOT σε ράγα (Φ5):
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 προδιαγρα φών 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.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.12

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β6

Φωτιστικό τύπου SPOT σε ράγα (Φ6):
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.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.13

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β7

Φωτιστικό τύπου FLOOD σε ράγα (Φ7):
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.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.14

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β8

Φωτιστικό τύπου WIDE FLOOD σε ράγα (Φ8):
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.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.15

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β9

Φωτιστικό τύπου OVAL FLOOD σε ράγα (Φ9):
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.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.16

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β10

Φωτιστικό τύπου OVAL FLOOD σε ράγα (Φ10):
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.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.17

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β11

Φωτιστικό τύπου PROJECTOR σε ράγα (Φ11):
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 προδιαγρα φών 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.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.18

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β12

Φωτιστικό τύπου WIDE FLOOD RGB σε ράγα (Φ12):
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°).

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.19

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β13

Γωνιακό προφίλ τύπου LINEAR LED (Φ13):
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 diffuser) 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.

ΝΑΙ

Β14

Φωτιστικό τύπου LED PICTURE LIGHT (Φ14):
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.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.20

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β15

Φωτιστικό τύπου Led Double Washlight (Φ15):
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.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.21

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β16

Φωτιστικό τύπου Σύνθετη κατασκευή LED Linear, mini LED spots (Φ16):
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)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.22

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β17

Φωτιστικό τύπου Σύνθετη κατασκευή LED Linear, ροηφόρος ράγα (Φ17):
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

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.23

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β18

Φωτιστικό τύπου LED channel (Φ18):
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.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.24

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β19

Φωτιστικό τύπου LINEAR LED (Φ19):
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°

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.25

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β20

Φωτιστικό τύπου LINEAR LED ασύμμετρου φωτισμού (Φ20):
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

ΝΑΙ

Β21

Φωτιστικό τύπου Κατακόρυφο γραμμικό προφίλ, LED linear (Φ21):
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.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.26

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β22

Φωτιστικό τύπου Κατακόρυφο γραμμικό προφίλ, LED linear 45° (Φ22):
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.

ΝΑΙ

Β23

Φωτιστικό τύπου Led washer effect (Φ23):
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

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.27

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β24

Φωτιστικό τύπου LINEAR LED διάχυτου φωτισμού (Φ24):
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.

ΝΑΙ

Β25

Ροηφόρος τριφασική ράγα (Φ25):
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.  Θα απαιτηθεί μόνο εφόσον χρειαστεί
συμπλήρωση της εγκατεστημένης ροηφόρου ράγας στους εκθεσιακούς χώρους.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.

ΝΑΙ

Β26
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος (Φ28, Φ29):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).

ΝΑΙ

Β27
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος (Φ30,Φ31):
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°.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.28

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β28
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος (Φ32,Φ33):
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°.

ΝΑΙ

Β29
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος (Φ34,Φ35):
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°.

ΝΑΙ

Β30
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος (Φ36,Φ37):
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°.

ΝΑΙ

Β31
Φίλτρο-Κάτοπτρο φωτιστικού σώματος (Φ38,Φ39):
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°.

ΝΑΙ

Β32
Φίλτρο φωτιστικού σώματος (Φ40):
Εξάρτημα (φίλτρο) το οποίο τοποθετείται στο φωτιστικό σώμα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος του LED.
Τύπος: Daylight / leefilters / 202 ή άλλο ισοδύναμο.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.29

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Β33

Σύστημα φωτισμού στο “Δωματίο του Θεόφιλου” (ΦΚ1):
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.

ΝΑΙ
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Διάτρητη μεταλλική ψευδοροφή (ΦΚ2):
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.).

ΝΑΙ

Β35
Δομική πλάκα γυψοσανίδας (ΦΚ3):
Επένδυση μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής με δομική πλάκα γυψοσανίδας (πυράντοχη-ήχοαπορροφητική) τύπου Knauf
Fireboard ή άλλη ισοδύναμη πάχους 12,5 χιλ. η οποία βάφεται σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από
δειγματισμό.

ΝΑΙ

Β36

Κρύσταλλο διάχυτου φωτισμού (ΦΚ4):
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.

ΝΑΙ

Β37

Μεμβράνη-Φίλτρο (ΦΚ5):
Αυτοκόλλητη διάφανη μεμβράνη-φίλτρο (Clear film) 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).

ΝΑΙ
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Μεμβράνη-Φίλτρο (ΦΚ6):
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%

ΝΑΙ
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Μεταλλικό προφίλ σχήματος Τ (ΦΚ7):
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.

ΝΑΙ

Β40
Κατασκευή ξύλινης κορνίζας (ΦΚ8):
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).

ΝΑΙ

Β41

Πρισματικό κρύσταλλο (ΦΚ9):
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.

ΝΑΙ

Β42

Μεταλλική λεπτομέρεια δαπέδου (ΦΚ10):
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.

ΝΑΙ
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Γ1

Κούκλα “ανδρική”:
Υλικά κατασκευής:
Είναι κατασκευασμένη από υαλοϋφασμα τύπου fiberglass που είναι υλικό ελαφρύ, χημικά αδρανές και δεν εκλύει ουσίες
επιζήμιες για τα εκθέματα. Τα χρώματα βαφής που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν θα είναι χημικά σταθερά (inert), όπως και
το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του χτενίσματος (γλυπτό ή ρεαλιστική περούκα).
Μορφή:
Η κούκλα φέρει τα χαρακτηριστικά και τις αναλογίες ανδρικού σώματος, χωρίς στήθος, με ευρεία πλάτη, στο οποίο
περιλαμβάνονται κεφαλή, χέρια με ολόκληρο βραχίονα, παλάμες και πόδια ολόκληρα μέχρι τα πέλματα. Η κεφαλή πρέπει να
είναι αποσπώμενη από το λαιμό και πρέπει να φέρει τελείωμα (φινίρισμα) ώστε η κούκλα να μπορεί να εκτεθεί χωρίς την
κεφαλή. Το σώμα διαχωρίζεται από τα πόδια στο ύψος της μέσης ή των γοφών. Τα χέρια θα είναι αποσπόμενα από το σώμα ,
έχουν βραχίονα από εύκαμπτο κράμα μετάλλου, καλυμμένο με μαλακό υλικό τύπου plastazote ή ισοδύναμο, παλάμες από το
ίδιο υλικό και στην απόχρωση του υπόλοιπου σώματος της κούκλας. Τα χέρια φέρουν δάκτυλα, των οποίων η μορφή θα
επικαιροποιηθεί έπειτα από δειγματισμό. Τα πόδια είναι θα είναι αποσπώμενα από το σώμα, για να μπορούν να φορεθούν
παντελόνια και κολλάν (έκθεμα) χωρίς να εμποδίζεται η τοποθέτησή τους από το σύστημα στήριξης. H προσαρμογή των
υποδημάτων (έκθεμα )στα πέλματα της κούκλας σε κάποιες περιπτώσεις θα επικαιροποιηθεί έπειτα από δειγματισμό. Το
χρώμα της κούκλας, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, καθώς και το “χτένισμα”, επίσης θα επικαιροποιηθούν έπειτα από
δειγματισμό.
Τρόπος στήριξης:
Η στήριξη του σώματος της κούκλας γίνεται σε στιβαρή βάση (ικανής επιφάνειας έδρασης και ικανού βάρους) διαμέτρου ≤ 40
εκ. και πάχους ≤ 4 χιλ. Η βάση τοποθετείται ελεύθερη στην εκθεσιακή κατασκευή και η γεωμετρία της θα πρέπει να είναι
τέτοια ώστε να μην εμποδίζεται η ένδυση της κούκλας ή να προκαλείται “τραυματισμός” του εκθέματος κατά την τοποθέτηση
του. Ως προς τη σύσταση του υλικού  κατασκευής, αυτό θα πρέπει να είναι χημικά αδρανές, χωρίς να εκλύει ουσίες επιζήμιες
για τα εκθέματα και θα παρέχει τη δυνατότητα χρωματισμού σε απόχρωση και υφή που θα καθοριστεί έπειτα από
δειγματισμό.

ΝΑΙ
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Γ2

Κούκλα “ανδρική”:
Ο συγκεκριμένος τύπος κούκλας είναι “ειδικής” μορφής (custom) η οποία θα προκύψει από συγκεκριμένες μετρήσεις και θα
μπορεί να αποδώσει διάφορες στάσεις του σώματος. Όλα τα παραπάνω καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του εκθέματος
(π.χ. ενδύματα εποχής, κ.α.).
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Γ1).
Μορφή:
(βλ. Άρθρο Γ1).
Τρόπος στήριξης:
(βλ. Άρθρο Γ1).

ΝΑΙ

Γ3

Κούκλα “γυναικεία”:
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Γ1).
Μορφή:
Η κούκλα φέρει τα χαρακτηριστικά και τις αναλογίες γυναικείου σώματος, με μικρό στήθος, στενή πλάτη και ήπιες καμπύλες.
Κατά τα λοιπά, (βλ. Άρθρο Γ1).
Τρόπος στήριξης:
(βλ. Άρθρο Γ1).

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.35

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ4

Κούκλα “γυναικεία” μισή:
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Γ1).
Μορφή:
Ως προς τη μορφή (βλ. Άρθρο Γ3) με τη διαφορά ότι η κούκλα υλοποιείται από την μέση έως τα πόδια.
- Δυνατότητα αφαιρετικού τελειώματος στα πέλματα
Τρόπος στήριξης:
Η στήριξη του σώματος της κούκλας γίνεται σε στιβαρή βάση (ικανής επιφάνειας έδρασης και ικανού βάρους) διαμέτρου ≤ 40
εκ. και πάχους ≤ 4 χιλ. Η βάση τοποθετείται ελεύθερη στην εκθεσιακή κατασκευή και η γεωμετρία της θα πρέπει να είναι
τέτοια ώστε να μην εμποδίζεται η ένδυση της κούκλας με παντελόνι (άρα δεν είναι δυνατή η στήριξη στον καβάλο) ή να
προκαλείται “τραυματισμός” του εκθέματος κατά την τοποθέτηση του. Ως προς τη σύσταση του υλικού  κατασκευής, αυτό θα
πρέπει να είναι χημικά αδρανές, χωρίς να εκλύει ουσίες επιζήμιες για τα εκθέματα και θα παρέχει τη δυνατότητα χρωματισμού
σε απόχρωση και υφή που θα καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό.

ΝΑΙ

Γ5

Κούκλα “γυναικεία”:
Ο συγκεκριμένος τύπος κούκλας είναι “ειδικής” μορφής (custom) η οποία θα προκύψει από συγκεκριμένες μετρήσεις και θα
μπορεί να αποδώσει διάφορες στάσεις του σώματος. Όλα τα παραπάνω καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του εκθέματος
(π.χ. ενδύματα εποχής, κ.α.).
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Γ1).
Μορφή:
(βλ. Άρθρο Γ3).
Τρόπος στήριξης:
(βλ. Άρθρο Γ1).

ΝΑΙ

Γ6

Κούκλα “παιδική”:
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Γ1).
Μορφή:
Η κούκλα φέρει τα χαρακτηριστικά και τις αναλογίες παιδικού σώματος, “ηλικίας” από 4 έως 8 ετών. Κατά τα λοιπά, (βλ. Άρθρο
Γ1).
Τρόπος στήριξης:
(βλ. Άρθρο Γ1).

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.36

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ7

Μπούστο “γυναικείο”:
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Γ1).
Μορφή:
Μπούστο με χαρακτηριστικά γυναικείου κορμού, χωρίς κεφάλι, χέρια και πόδια. Φέρει τελειώματα (φινίρισμα) στα σημεία
όπου λείπουν τα ανωτέρω μέλη. Στο τμήμα του μπούστου που αντιστοιχεί στους ώμους πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα
προσαρμογής χεριών. Το μπούστο τελειώνει στο σημείο του σώματος (1/2) που αντιστοιχεί με τη “μέση”.
Τρόπος στήριξης:
Το σύστημα στήριξης αποτελείται από πτυσσόμενο λεπτό/στιβαρό σωλήνα κυλινδρικής διατομής και στρογγυλή βάση στήριξης
(ικανής επιφάνειας έδρασης και ικανού βάρους) διαμέτρου ≤ 40 εκ. και πάχους ≤ 4 χιλ. Ο σωλήνας πρέπει να παρέχει τη
δυνατότητα αφαίρεσής του από το σώμα, χωρίς να παραμένει ορατή η υποδοχή στην οποία τοποθετείται. Η βάση
τοποθετείται ελεύθερη στην εκθεσιακή κατασκευή και η γεωμετρία της θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην εμποδίζεται η
ένδυση του μπούστου ή να προκαλείται “τραυματισμός” του εκθέματος κατά την τοποθέτηση του. Ως προς τη σύσταση του
υλικού  κατασκευής, αυτό θα πρέπει να είναι χημικά αδρανές, χωρίς να εκλύει ουσίες επιζήμιες για τα εκθέματα και θα
παρέχει τη δυνατότητα χρωματισμού σε απόχρωση και υφή που θα καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό.

ΝΑΙ

Γ8

Μπούστο “γυναικείο”:
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Γ1).
Μορφή:
Μπούστο με χαρακτηριστικά γυναικείου κορμού, χωρίς κεφάλι, χέρια και πόδια. Φέρει τελειώματα (φινίρισμα) στα σημεία
όπου λείπουν τα ανωτέρω μέλη. Στο τμήμα του μπούστου που αντιστοιχεί στους ώμους πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα
προσαρμογής χεριών. Το μπούστο τελειώνει στο σημείο του σώματος (3/4) που αντιστοιχεί με τους “γοφούς”. Τρόπος στήριξης
: (βλ. Άρθρο Γ7).

ΝΑΙ

Γ9

Μπούστο “ανδρικό”:
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Α1).
Μορφή:
Μπούστο με χαρακτηριστικά ανδρικού κορμού, χωρίς κεφάλι, χέρια και πόδια. Κατά τα λοιπά (βλ. Άρθρο Γ7).
Τρόπος στήριξης:
(βλ. Άρθρο Γ7).

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.37

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ10

Μπούστο “ανδρικό”:
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Γ1).
Μορφή:
Μπούστο με χαρακτηριστικά ανδρικού κορμού, χωρίς κεφάλι, χέρια και πόδια. Κατά τα λοιπά (βλ. Άρθρο Γ8).
Τρόπος στήριξης:
(βλ. Άρθρο Γ7).

ΝΑΙ

Γ11

Μπούστο “παιδικό”:
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Γ1).
Μορφή:
Μπούστο με χαρακτηριστικά παιδικού κορμού, χωρίς κεφάλι, χέρια και πόδια που ως προς τις διαστάσεις αντιστοιχεί σε
“ηλικία” νηπίου. Κατά τα λοιπά (βλ. Άρθρο Γ8).
Τρόπος στήριξης:
(βλ. Άρθρο Γ7).

ΝΑΙ

Γ12

Μπούστο “παιδικό”:
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Α1).
Μορφή:
Μπούστο με χαρακτηριστικά παιδικού κορμού, χωρίς κεφάλι, χέρια και πόδια που ως προς τις διαστάσεις αντιστοιχεί σε
“ηλικία” 4-8 ετών. Κατά τα λοιπά (βλ. Άρθρο Γ8).
Τρόπος στήριξης:
(βλ. Άρθρο Γ7).

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.38

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ13

“Γυναικείο” κεφάλι με λαιμό:
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Γ1).
Μορφή:
Κεφάλι με γυναικεία χαρακτηριστικά και αναλογίες που φτάνουν μέχρι τον λαιμό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την έκθεση
εξαρτημάτων κεφαλής και μάσκας που καλύπτει το πρόσωπο. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου, το είδος χτενίσματος, καθώς
και το χρώμα, θα επικαιροποιηθούν έπειτα από δειγματισμό.
Τρόπος στήριξης:
Το κεφάλι τοποθετείται είτε στο δάπεδο της προθήκης, είτε σε βάθρα, είτε αναρτάται από την οροφή. Η στερέωση της
κεφαλής θα γίνει με τρόπο που θα καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό.

ΝΑΙ

Γ14

“Ανδρικό” κεφάλι με λαιμό:
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Γ1).
Μορφή:
Κεφάλι με ανδρικά χαρακτηριστικά και αναλογίες που φτάνουν μέχρι τον λαιμό. Κατά τα λοιπά (βλ. Άρθρο Γ13).
Τρόπος στήριξης:
(βλ. Άρθρο Γ13).

ΝΑΙ

Γ15

“Πόδι”:
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Γ1).
Μορφή:
Πόδι με γυναικείες αναλογίες (κνήμη και πέλμα). Το χρώμα, θα επικαιροποιηθεί έπειτα από δειγματισμό.
Τρόπος στήριξης:
Το πόδι τοποθετείται είτε στο δάπεδο της προθήκης, είτε σε βάθρα. Η στερέωσή του θα γίνει με τρόπο που θα καθοριστεί
έπειτα από δειγματισμό.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.39

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ16

“Χέρια”:
Υλικά κατασκευής:
Χέρια (ζεύγη) από εύκαμπτο κράμα μετάλλου, καλυμμένο με μαλακό υλικό τύπου plastazote ή ισοδύναμο.
Μορφή:
Ζεύγος από “γυναικείους” βραχίονες χωρίς παλάμες μέχρι τον καρπό. Το χρώμα, θα επικαιροποιηθεί έπειτα από δειγματισμό.
Τρόπος στήριξης:
Τα χέρια θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν σε μπούστο.

ΝΑΙ

Γ17

“Χέρια”:
Υλικά κατασκευής:
(βλ. Άρθρο Γ1).
Μορφή:
Ζεύγος από “γυναικείους” βραχίονες με παλάμες. Το χρώμα, θα επικαιροποιηθεί έπειτα από δειγματισμό.
Τρόπος στήριξης:
Τα χέρια θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν σε μπούστο και σε κούκλα.  Επίσης πρέπει να είναι αρθρωτά και
αποσπώμενα με δυνατότητα απόσπασης σε κάθε άρθρωση. Στις αρθρώσεις προστίθεται κάλυμμα για αισθητικούς λόγους.

ΝΑΙ

Γ18

Κούκλα “ανδρική” περιοδικών εκθέσεων:
Υλικά κατασκευής:
Μορφή:
Κούκλα ανδρική για βραχυχρόνια χρήση σε έκθεση. Φέρει κεφαλή, χέρια με ολόκληρο βραχίονα και παλάμες και πόδια με
πέλματα.Η κούκλα φέρει τα χαρακτηριστικά και τις αναλογίες ανδρικού σώματος, χωρίς στήθος, με ευρεία πλάτη. Η κεφαλή,
τα χέρια και τα πόδια θα είναι αποσπώμενα για να τοποθετούνται τα ενδύματα χωρίς να δέχονται τάσεις. Τα πόδια να
επιτρέπουν την τοποθέτηση παντελονιού και υποδημάτων.
Τρόπος στήριξης:
Η στερέωση γίνεται με στιβαρό τρόπο που θα καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.40

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ19

Κούκλα “γυναικεία” περιοδικών εκθέσεων:
Υλικά κατασκευής:
Μορφή:
Κούκλα γυναικεία για βραχυχρόνια χρήση σε έκθεση. Φέρει κεφαλή, χέρια με ολόκληρο βραχίονα και παλάμες και πόδια με
πέλματα. Η κούκλα φέρει τα χαρακτηριστικά και τις αναλογίες γυναικείου σώματος, με μικρό στήθος, στενή πλάτη και ήπιες
καμπύλες. Η κεφαλή, τα χέρια και τα πόδια θα είναι αποσπώμενα για να τοποθετούνται τα ενδύματα χωρίς να δέχονται τάσεις.
Τρόπος στήριξης:
Η στερέωση γίνεται με στιβαρό τρόπο που θα καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό.

ΝΑΙ

Γ20

Κούκλα “παιδική” περιοδικών εκθέσεων:
Υλικά κατασκευής:
Μορφή:
Κούκλα παιδική για βραχυχρόνια χρήση σε έκθεση. Φέρει κεφαλή, χέρια με ολόκληρο βραχίονα και παλάμες και πόδια με
πέλματα.  Η κούκλα φέρει τα χαρακτηριστικά και τις αναλογίες παιδικού σώματος, “ηλικίας” από 4 έως 8 ετών.
Τρόπος στήριξης:
Η στερέωση γίνεται με στιβαρό τρόπο που θα καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό.

ΝΑΙ

Γ21

Μπούστο “ανδρικό” περιοδικών εκθέσεων:
Υλικά κατασκευής:
Μαλακό υλικό που καλύπτεται με ύφασμα
Μορφή:
Μπούστο αυτοστήρικτο ανδρικό για βραχυχρόνια χρήση σε έκθεση, χωρίς κεφαλή, χωρίς χέρια. Έχει χαρακτηριστικά και τις
αναλογίες ανδρικού σώματος, χωρίς στήθος, με ευρεία πλάτη.
Τρόπος στήριξης: Η στερέωση γίνεται με στιβαρό τρόπο που θα καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό.

ΝΑΙ

Γ22

Μπούστο “γυναικείο” περιοδικών εκθέσεων:
Υλικά κατασκευής:
Μαλακό υλικό που καλύπτεται με ύφασμα.
Μορφή:
Μπούστο αυτοστήρικτο γυναικείο για βραχυχρόνια χρήση σε έκθεση, χωρίς κεφαλή, χωρίς χέρια. Έχει τα χαρακτηριστικά και
τις αναλογίες γυναικείου σώματος, με μικρό στήθος, στενή πλάτη και ήπιες καμπύλες.
Τρόπος στήριξης: Η στερέωση γίνεται με στιβαρό τρόπο που θα καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.41

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ23

Μπούστο “παιδικό” περιοδικών εκθέσεων:
Υλικά κατασκευής:
Μαλακό υλικό που καλύπτεται με ύφασμα.
Μορφή:
Μπούστο αυτοστήρικτο παιδικό για βραχυχρόνια χρήση σε έκθεση, χωρίς κεφαλή, χωρίς χέρια. Έχει τα χαρακτηριστικά και τις
αναλογίες παιδικού σώματος.
Τρόπος στήριξης: Η στερέωση γίνεται με στιβαρό τρόπο που θα καθοριστεί έπειτα από δειγματισμό.

ΝΑΙ

Γ24

“Μονόζυγο” Εδάφους:
Ιδιοκατασκευή σχήματος “Π” (σύστημα στήριξης εκθέματος στο δάπεδο της προθήκης) που αποτελείται από: α) σωλήνα inox
διαφορετικού μήκους και διαμέτρου (βλ. πίνακα), β) “πόδια” inox διαμέτρου που θα καθοριστεί ανάλογα με το βάρος και τις
διαστάσεις του εκθέματος, γ) στοιχεία inox για τη συνδεσμολογία των τμημάτων του συστήματος στήριξης και για τη
σταθεροποίησή του στο δάπεδο της προθήκης (πιστοποιημένης συνδεσμολογίας).

ΝΑΙ

Γ25

“Τραπέζι”:
Ιδιοκατασκευή μορφής “τραπεζιού” - σύστημα στήριξης εκθέματος στο δάπεδο της προθήκης που αποτελείται από: α)
παραλληλόγραμμη επιφάνεια inox διαφορετικού μήκους και πλάτους (βλ. πίνακα στα σχετικά άρθρα της μελέτης) πάχους ≤ 8
χιλ. β) “πόδια” inox σχήματος “ανεστραμμένου Π” που θα καθοριστούν ανάλογα με το βάρος και τις διαστάσεις του εκθέματος,
γ) στοιχεία inox για τη συνδεσμολογία των τμημάτων του συστήματος στήριξης και για τη σταθεροποίησή του στο δάπεδο της
προθήκης (πιστοποιημένης συνδεσμολογίας).

ΝΑΙ

Γ26
“Σωλήνας”:
“Σωλήνας” από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο κυλινδρικής διατομής διαφορετικών διαστάσεων και διαμέτρου (βλ. πίνακα στα
σχετικά άρθρα της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ27
“Σωλήνας”:
Μεταλλικοί σωλήνες από κράμα χάλυβα ηλεκτροστατικής μή ανακλαστικής βαφής  για την στήριξη υφασμάτων. Στηρίζονται σε
δοκοθήκες που πακτώνονται στις πλευρές της προθήκης.
Περιλαμβάνονται οι δοκοθήκες (δύο ανα σωλήνα)

ΝΑΙ

Γ28
“Κύλινδρος”:
Συμπαγές στοιχείο από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο κυλινδρικής διατομής και διαμέτρου (βλ. πίνακα στα σχετικά άρθρα της
μελέτης).

ΝΑΙ

Γ29 “Πλακάκι”:
Συμπαγές πλακίδιο από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στα σχετικά άρθρα της μελέτης).

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.42

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ30 “Κύβος”:
Συμπαγής κύβος από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ31
“Κύβος-Πλαίσιο”:
Ιδιοκατασκευή ορθοκανονικής διατομής τύπου πλαίσιο , με ανοικτές δύο απέναντι επιφάνειες, που προκύπτει από τη
συναρμογή επιφανειών (πάχους ≤ 3 εκ.) από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό
άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ32
“Κουτί”:
Ιδιοκατασκευή (κουτί) που προκύπτει από τη συναρμογή επιφανειών (πάχους ≤ 8 χιλ.) από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο (βλ.
πίνακα στα σχετιά άρθρα της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ33 “Σφαίρα”:
Συμπαγής σφαίρα από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο διαφορετικής διαμέτρου: από 4 έως 11 εκ.

ΝΑΙ

Γ34 “Ημισφαίριο”:
Συμπαγές ημισφαίριο από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο διαφορετικής διαμέτρου: από 4 έως 19 εκ.

ΝΑΙ

Γ35
“Τμήμα Σφαίρας”:
Συμπαγές τμήμα σφαίρας από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο διαστάσεων: μήκος χορδής ≤ 35 εκ. και απόσταση τόξου από τη
χορδή ≤ 3 εκ.

ΝΑΙ

Γ36 “Κώνος”:
Συμπαγής κώνος από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ37
“Κόλουρος Κώνος”:
Συμπαγής κόλουρος κώνος από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό άρθρο της
μελέτης).

ΝΑΙ

Γ38
“Κόλουρος Κώνος”:
Κόλουρος κώνος κούφιος από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό άρθρο της
μελέτης).

ΝΑΙ

Γ39
“Ράγα”:
Συμπαγής ράγα από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο, ορθογώνιας ή τετράγωνης διατομής διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα
στο σχετικό άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.43

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ40
“Ράβδος σχήματος Υ”:
Ιδιοκατασκευή - Ράβδος συμπαγής σχήματος “Υ” από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο
σχετικό άρθρο της μελέτης)

ΝΑΙ

Γ41 “Ράβδος σχήματος Υ”:
Ιδιοκατασκευή - Ράβδος συμπαγής inox σχήματος “Υ” διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ42 “Κυψέλες”:
Ιδιοκατασκευή - Διαχωριστικά φύλλα από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο που σχηματίζουν κυψέλες και προσαρμόζονται σε
συρτάρι διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετιό άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ43
Ιδιοκατασκευή σχήματος “Τ”:
Ιδιοκατασκευή σχήματος “Τ” από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο, που αποτελείται από τρία τμήματα: α) στρογγυλή βάση, β)
σωλήνα στήριξης της κατασκευής, γ) οριζόντιο σωλήνα στήριξης εκθεμάτων, διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στα
σχετικά άρθρα της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ44
Ιδιοκατασκευή σχήματος “U”:
Ιδιοκατασκευή σχήματος “U” από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο, που αποτελείται από τρία τμήματα: α) στρογγυλή βάση, β)
σωλήνα στήριξης της κατασκευής, γ) ανεστραμένο “U” (σέλα) για τη στήριξη εκθεμάτων, διαφορετικών διαστάσεων (βλ.
πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ45
Ιδιοκατασκευή σχήματος “Ο”:
Ιδιοκατασκευή σχήματος “Ο” από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο, που αποτελείται από τρία τμήματα: α) στρογγυλή βάση, β)
σωλήνα στήριξης της κατασκευής, γ) άνω τμήμα σχήματος “Ο” για τη στήριξη εκθεμάτων, διαφορετικών διαστάσεων (βλ.
πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ46

Ιδιοκατασκευή σχήματος “Λ”:
Ιδιοκατασκευή σχήματος “Λ” από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο, που αποτελείται από τρία τμήματα: α) στρογγυλή μεταλλική
βάση, β) μεταλλικό σωλήνα στήριξης της κατασκευής, γ) άνω τμήμα σχήματος  “Λ” για τη στήριξη εκθεμάτων βάρους ≤ 3Kg,
διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης). Η κατασκευή έχει δύο σκέλη κινούμενα μεταξύ τους σε
οξεία γωνία. Τα σκέλη είναι από μισό κύλινδρο κομμένο κατά μήκος με διάμετρο 10 εκ. και στηρίζονται σε μεταλλικό στιβαρό
κυλινδρικό πόδι και ο μηχανισμός ανάρτησής τους στο πόδι τα κινεί ταυτόχρονα ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια γωνία κλίσης και
για τα δύο σκέλη.Ο μηχανισμός ανάρτησης σταθεροποιείται στην επιθυμητή θέση.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.44

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ47
Ιδιοκατασκευή σχήματος “Δ”:
Ιδιοκατασκευή σχήματος “Δ” από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο, που αποτελείται από τρία τμήματα: α) στρογγυλή βάση, β)
σωλήνα στήριξης της κατασκευής, γ) άνω τμήμα (δίσκος) για τη στήριξη εκθεμάτων, διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο
σχετικό άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ48
Ιδιοκατασκευή - βάση στήριξης εκθέματος:
Ιδιοκατασκευή - βάση στήριξης εκθέματος (τριβίδι) που αποτελείται από δύο στηρίγματα inox με  δύο ζεύγη ποδιών σχήματος
“Λ” (καβαλέτα) ενωμένα με οριζόντιο άξονα στα σημεία σύγκλισης. Τα τμήματα συναρμολογούνται με στοιχεία συστήματος
πιστοποιημένης συνδεσμολογίας.

ΝΑΙ

Γ49

Ιδιοκατασκευή - βάση στήριξης εκθέματος:
Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθέματος (φυσερό). Η βάση κατασκευάζεται με τα αντίστοιχα στοιχεία σύνδεσης
πιστοποιημένης συνδεσμολογίας και  είναι χαλύβδινη ηλεκτροστατικής μη ανακλαστικής βαφής   ενώ ειναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν και στοιχεία plexiglas για λόγους σκηνογραφικής τοποθέτησης (οριζόντια τοποθέτηση, αλυσίδα πίσω μέρους
που θα κρεμασθεί κλπ)

ΝΑΙ

Γ50

Ιδιοκατασκευή - βάση στήριξης εκθέματος:
Ιδιοκατασκευή - μεταλλική βάση για τη στήριξη εκθέματος (ταβάς φούρνου) βάρους ≥ 50Kg που προκύπτει από μεταλλική
πλαισιωτή κατασκευή (σκελετός)  η οποία επενδύεται με μεταλλικά φύλλα λαμαρίνας πάχους 2 χιλ. Η βάση έχει σχήμα κύβου
και η άνω επιφάνεια έχει διαμορφωμένη κοίλη εσοχή, διαστάσεων (βλ. πίνακα). Οι επιφάνειες της κατασκευής βάφονται με
ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματισμό.

ΝΑΙ

Γ51
Φύλλα plexiglass
Φύλλα plexiglass ή ισοδύναμου υλικού διαστάσεων 1.00μ * 1.00 μ., έως 2 εκ. πάχος.
- Δυνατότητα συνδυασμού των φύλλων μετά απο συγκόλληση σε σχήμα Γ ή Τ.

ΝΑΙ

Γ52
“Ράφι”:
Ράφι κρυστάλλινο, από διαστρωμένο γυαλί ασφαλείας (triplex laminated glass) ,υπέρλευκο (extra white clear) και με
αντιανακλαστική επίστρωση (antireflex) , διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ53 “Ράφι”:
Ράφι από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο, διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.45

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ54
“Ράφι”:
Ράφι inox ή χαλύβδινο ηλεκτροστατικά βαμμένο με μή ανακλαστική βαφή, διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό
άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ55
Ιδιοκατασκευή - μεταλλική βάση (βάθρο) για τη στήριξη εκθεμάτων βάρους ≥ 30Kg που προκύπτει από μεταλλική πλαισιωτή
κατασκευή (σκελετός)  η οποία επενδύεται με μεταλλικά φύλλα λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 2 χιλ. Το βάθρο ενισχύεται
στατικά αναλόγως του φορτίου που θα φέρει. Η κατασκευή βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση RAL και υφή ΜΑΤ
ή ΣΑΤΙΝΕ έπειτα από δειγματισμό με μή ανακλαστική βαφή, διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ56 Ιδιοκατασκευή ορθοκανονικής διατομής τύπου πλαίσιο , με ανοικτές δύο απέναντι επιφάνειες, που προκύπτει από τη
συναρμογή επιφανειών χαλύβδινων ηλεκτροστατικά βαμμένων με μή ανακλαστική βαφή, διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό
άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ57 Ιδιοκατασκευή - βάση ρυθμιζόμενου ανοίγματος για τη στήριξη εκθεμάτων (πιάτα, δίσκοι) σε όρθια θέση, από Plexiglas ή άλλο
ισοδύναμο, ύψους ≥ 15 εκ. Η βάση αποτελείται από δύο σκέλη τα οποία συνδέονται υπό γωνία (κυμαινόμενο άνοιγμα) έως
120°.

ΝΑΙ

Γ58 Ιδιοκατασκευή - βάση στήριξης εκθεμάτων (κεκλιμένο συμπαγές βάθρο) από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο,  διαστάσεων (βλ.
πίνακα στα σχετικά άρθρα της μελέτης).  Δυνατότητα “πατούρας” στο χαμηλό άκρο του πρίσματος.

ΝΑΙ

Γ59 Ιδιοκατασκευή - βάση στήριξης εκθεμάτων (κεκλιμένο βάθρο) από τμήματα Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο, διαστάσεων (βλ.
πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης).  Δυνατότητα “πατούρας” στο χαμηλό άκρο του πρίσματος.

ΝΑΙ

Γ60
Ιδιοκατασκευή - βάση στήριξης εκθεμάτων (κεκλιμένο βάθρο) από τμήματα Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο, διαφορετικών
διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης).
Δυνατότητα για ελεύθερες πλευρες του πρίσματος (πλάγια ή πίσω)
Δυνατότητα “πατούρας” στο χαμηλό ακρο του πρίσματος.

ΝΑΙ

Γ61

Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων απο χάλυβα ηλεκτροστατικής μη ανακλαστικής βαφής που αποτελείται από: α)
τετράγωνη βάση, β) σωλήνα στήριξης, γ) μεταλλικές βέργες με πολλαπλές απολήξεις, διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα
στο σχετικό άρθρο της μελέτης).
Σε περιπτώσεις μικρών διατομών ο σωλήνας στήριξης (β) εκφυλίζεται σε κύλινδρο.
Οι ελατές και όλκιμες βέργες (γ) μορφοποιούνται ποικιλοτρόπως

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.46

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ62
Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο που αποτελείται από: α) τετράγωνη βάση, β)
συμπαγή σωλήνα στήριξης, γ) μεταλλικές βέργες με πολλαπλές απολήξεις, διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό
άρθρο της μελέτης).
Οι ελατές και όλκιμες βέργες (γ) μορφοποιούνται ποικιλοτρόπως

ΝΑΙ

Γ63
Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων απο χάλυβα ηλεκτροστατικής μη ανακλώμενης βαφής που αποτελείται από: α)
σωλήνα στήριξης ο οποίος πακτώνεται στο δάπεδο ή στην πλάτη της προθήκης, β) μεταλλικές βέργες με πολλαπλές απολήξεις,
διαφορετικών διαστάσεων . Οι ελατές και όλκιμες βέργες μορφοποιούνται ποικιλοτρόπως .

ΝΑΙ

Γ64
Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο, που αποτελείται από: α) ορθογώνια βάση, β)
ορθογώνια πλάτη, διαφορετικών διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης). Το πάχος των επιφανειών είναι ≤ 10
χιλ.

ΝΑΙ

Γ65 Ιδιοκατασκευή - βάση στήριξης εκθεμάτων από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο σχήματος “δαχτυλιδιού”, διαφορετικών
διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης).

ΝΑΙ

Γ66 Στεφάνι στήριξης φωτογραφικής μηχανής απο μέταλλο ορθοκανονικής διατομής ηλεκτροστατικά βαμμένο από μη
ανακλαστική βαφή. ΝΑΙ

Γ67 Ιδιοκατασκευή - βάση στήριξης εκθεμάτων από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο σχήματος “Π”, με στρογυλεμένες ακμές,
διαφορετικών διαστάσεων. Το πάχος της επιφάνειας είναι ≤ 10 χιλ.

ΝΑΙ

Γ68
Ιδιοκατασκευή - αναλόγιο (βάση στήριξης βιβλίων) από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο με κλίση ≤ 30°, διαφορετικών διαστάσεων
(βλ. πίνακα στα σχετικά άρθρα της μελέτης). Το πάχος της επιφάνειας είναι ≤ 6 χιλ. Δυνατότητα κατασκευής πατούρας στο
κάτω μέρος της κατασκευής.

ΝΑΙ

Γ69
Ιδιοκατασκευή - αναλόγιο (βάση στήριξης βιβλίων) από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της
κατασκευής, που αποτελείται από: α) τετράγωνη  βάση, β) βραχίονα στήριξης, γ) επιφάνεια στήριξης εκθέματος, διαφορετικών
διαστάσεων (βλ. πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης). Το ενδεικτικό πάχος της επιφάνειας κυμαίνεται από 4 - 10 χιλ.
Δυνατότητα πατούρας στο κάτω άκρο του αναλογίου.

ΝΑΙ

Γ70 Σύστημα στήριξης εκθεμάτων (πιάτα διαστάσεων: πάχος ≤ 3 εκ. και διάμετρος ≤ 38 εκ.) που αποτελείται από ανοξείδωτα
μεταλλικά στοιχεία (σπιράλ, κ.α.)

ΝΑΙ

Γ71
Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων (πιάτα, κ.α.) inox που αποτελείται από: α) τρείς βραχίονες στήριξης (ο ένας
ανοιγόμενος για να ασφαλίζει και να σταθεροποιεί το έκθεμα/συρταρωτός μηχανισμός) διαστάσεων: μήκος κάθε βραχίονα
από 10 εκ. έως 30 εκ. και άνοιγμα μεταξύ τους 120°, β) γάντζο που πακτώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή.

ΝΑΙ

Γ72 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox σχήματος “Γ” κυκλικής διατομής που πακτώνεται στην εκθεσιακή
κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων. ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.47

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ73 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο σχήματος “Γ” κυκλικής διατομής που
πακτώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων .

ΝΑΙ

Γ74 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox σχήματος “Γ” κυκλικής διατομής με ενσωματωμένη βίδα που πακτώνεται
στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων.

ΝΑΙ

Γ75 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο σχήματος “Γ” κυκλικής διατομής με
ενσωματωμένη βίδα που πακτώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων .

ΝΑΙ

Γ76 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox σχήματος “Γ” ορθογώνιας διατομής με ενσωματωμένη βίδα που
πακτώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων.

ΝΑΙ

Γ77 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο σχήματος “Γ” ορθογώνιας διατομής με
ενσωματωμένη βίδα που πακτώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων .

ΝΑΙ

Γ78 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox σχήματος “Γ”  με πλάτη ορθογώνιας διατομής με δυνατότητα βιδώματος,
που πακτώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων .

ΝΑΙ

Γ79 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο σχήματος “Γ”  με πλάτη ορθογώνιας διατομής
με δυνατότητα βιδώματος, που πακτώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων..

ΝΑΙ

Γ80
Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox ορθογώνιας διατομής που αποτελείται από δύο τμήματα (ζεύγος) που
βιδώνονται στην εκθεσιακή κατασκευή. Το άνω τμήμα του ζεύγους είναι ανοιγόμενο (συρταρωτός μηχανισμός) για να
ασφαλίζει και να σταθεροποιεί το έκθεμα, ενώ το κάτω τμήμα είναι σταθερό.  Ως προς τις διαστάσεις βλπ. πίνακα στο σχετικό
άρθρο της μελέτης.

ΝΑΙ

Γ81 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox σχήματος “γάντζου” κυκλικής διατομής που πακτώνεται στην εκθεσιακή
κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων .

ΝΑΙ

Γ82 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο σχήματος “γάντζου” κυκλικής διατομής που
πακτώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων.

ΝΑΙ

Γ83 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox σχήματος “γάντζου” ορθογώνιας διατομής με πλάτη που βιδώνερται στην
εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων .

ΝΑΙ

Γ84 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox σχήματος “πετάλου” κυκλικής διατομής που πακτώνεται στην εκθεσιακή
κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων.

ΝΑΙ

Γ85 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο σχήματος “πετάλου” κυκλικής διατομής που
πακτώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων .

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.48

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ86 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox σχήματος “πετάλου” ορθογώνιας διατομής μπου βιδώνεται στην
εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων.

ΝΑΙ

Γ87 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox σχήματος “πετάλου” ορθογώνιας διατομής με πλάτη που βιδώνεται στην
εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων.

ΝΑΙ

Γ88 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox σχήματος “ράβδου” με απόληξη “κλιπ” (με έλασμα και χωρίς ραβδώσεις ή
“δοντάκια”) κυκλικής διατομής που πακτώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων.

ΝΑΙ

Γ89
Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων από Plexiglas ή άλλο ισοδύναμο σχήματος “ράβδου” με απόληξη “κλιπ” (με
έλασμα και χωρίς ραβδώσεις ή “δοντάκια”) κυκλικής διατομής που πακτώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών
διαστάσεων.

ΝΑΙ

Γ90 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox σχήματος “ράβδου” με απόληξη “κλιπ” (με έλασμα και χωρίς ραβδώσεις ή
“δοντάκια”) με πλάτη ,  κυκλικής διατομής που βιδώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων.

ΝΑΙ

Γ91 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox σχήματος “δακτυλίου” κυκλικής διατομής που πακτώνεται στην εκθεσιακή
κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων.

ΝΑΙ

Γ92 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων από plexiglass ή ισοδύναμο σχήματος “δακτυλίου” κυκλικής διατομής που
πακτώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων.

ΝΑΙ

Γ93 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox σχήματος “δακτυλίου” ορθογώνιας διατομής με ενσωματωμένη βίδα που
πακτώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων.

ΝΑΙ

Γ94 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων plexiglass ή ισοδύναμου σχήματος “δακτυλίου” ορθογώνιας διατομής με
ενσωματωμένη βίδα που πακτώνεται στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων.

ΝΑΙ

Γ95 Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων inox σχήματος “δακτυλίου” ορθογώνιας διατομής και με πλάτη, που βιδώνεται
στην εκθεσιακή κατασκευή, διαφορετικών διαστάσεων.

ΝΑΙ

Γ96 Κορνίζα inox διαστάσεων ≤ 50 Χ 70 εκ. Η τελική επιλογή του προφίλ της κορνίζας γίνεται έπειτα από δειγματισμό ανάλογα με
το έκθεμα. ΝΑΙ

Γ97
Ιδιοκατασκευή - σύστημα στήριξης εκθεμάτων απο ύφασμα σε σχήμα πρίσματος με ενίσχυση στην μέση για την αποφυγή
καμπυλώσεων. Μεταλλική κατασκευή ηλεκτροστατικής μή ανακλόμενης βαφής. Στο κάτω μέρος τοποθετείται πατούρα. Η
κλίση του πρίσματος θα εξαρτηθεί απο το βάθος της προθήκης.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.49

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ98

Ειδική κατασκευή για επιγονάτια απο plexiglass ή ισοδύναμο. Αποτελείται απο :
- Στρογγύλή βάση διαμέτρου 25 εκ παχους 1εκ.  με υποδοχή για το πόδι.
- Πόδι στρογγυλής διατομής απο κενό σωλήνα διαμέτρου 5 εκ ύψους 80 έως 105 εκ..
- Βάση για το αντικείμενο σχήματος ρόμβου με διαγώνιες απο 30-40 εκ. περίπου. Στις δύο διαδοχικές κάτω πλευρές να φέρει
δόντι το οποίο πρέπει να διακόπτεται στην κάτω γωνία. Η βάση θα φέρει υποδοχή γαι το πόδι και θα στηρίζεται στο πόδι με
κλίση 45 μοιρών περίπου. Για τη βάση σχήματος ρόμβου θα δοθεί πατρόν ξεχωριστά  για κάθε αντικείμενο, καθώς
παρουσιάζουν παραμόρφωση σε σχέση με τις αναλογίες του κανονικού ρόμβου. Στο κάτω τελείωμα του ρόμβου τοποθετείται
πατούρα.

ΝΑΙ

Γ99

Ειδική κατασκευή για επιγονάτια απο inox
. Αποτελείται απο :
- Στρογγύλή βάση διαμέτρου 25 εκ παχους 1εκ.  με υποδοχή για το πόδι.
- Πόδι στρογγυλής διατομής απο κενό σωλήνα διαμέτρου 5 εκ ύψους 80 έως 100 εκ..
- Βάση για το αντικείμενο σχήματος παραλληλογραμου με πλευρές:  α) 13-32 εκ κ β) 18-37 εκ. Στη κατω πλευρά να φέρει
πατούρα.
Στο κάτω τελείωμα του ορθογωνίου τοποθετείται πατούρα.

ΝΑΙ

Γ100

Ειδική κατασκευή για πετραχήλια απο plexiglass ή ισοδύναμο. Αποτελείται από:
-Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο φύλλο.
-Μικρό κύλινδρο διαμέτρου 12 εκ καί ύψους 2 εκ. σε απόσταση 15 εκ. περίπου.
Το φύλλο πρέπει να μπορεί να στέκεται σε οριζόντια βάση υπό κλίση 60-80 μοιρών ως προς το έδαφος. Οι οριστικές
διαστάσεις θα δοθούν μαζί με πατρόν ξεχωριστά για κάθε αντικείμενο.

ΝΑΙ

Γ101 Μοριοσανίδες μεσαίας πυκνότητας MDF ZF  για την στήριξη του παραπετάσματος Τζαμιού, διαφόρων διαστάσεων. ΝΑΙ

Γ102
Πλαίσιο από Μεσαίας πυκνότητας μοριοσανίδες MDF ZF  για την στήριξη υφασμάτων (τζακόπανο) , διαφόρων διαστάσεων.
- Πρόβλεψη για στήριξη της κατασκευής στην πλάτη της προθήκης με αποστάτες με δυνατότητα απαγκίστρωσης από την
πλάτη.

ΝΑΙ

Γ103 Δίσκοι από Μεσαίας πυκνότητας μοριοσανίδες MDF ZF  για την ανάρτηση υφασμάτων , διαφόρων διαστάσεων.
- Πρόβλεψη για την διάνοιξη οπών.

ΝΑΙ

Γ104 Κατασκευή  απο Plexiglass ή ισοδύναμο που αποτελείται απο ημικυκλικό ράφι και τρία σωληνωτά πόδια. Οι ακριβείς
διαστάσεις θα εξαρτηθούν απο το έκθεμα (βλπ. πίνακα στο σχετικό άρθρο της μελέτης)

ΝΑΙ

Γ105 βάση στήριξης φιγούρας θεάτρου σκιών. To υλικό του οριζόντιου και του κατακόρυφου στοιχείου είναι απο plexiglass ή
ισοδύναμο.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.50

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
- Δυνατότητα κοψίματος του plexiglass στο περιγραμμα της φιγούρας.

Γ106
Κατασκευή στήριξης σκαπτικών εργαλείων που τους λείπει το κοντάκι απο τμήματα plexiglass ή ισοδύναμο. Η βάση είναι
ορθογώνιο πρίσμα ορθογωνικής διατομης που διατρείται. Οι διατομές των τρυπών εξαρτώνται απο την διάμετρο της τρύπας
του εργαλείου για το κοντάκι. Εντός της τρύπας τοποθετούνται σωλήνες plexiglass η ισοδύναμου για την τοποθέτηση των
εργαλείων.

ΝΑΙ

Γ107 Κατασκευή στήριξης εργαλείων τζακιού τμήματα plexiglass ή ισοδύναμο. Η βάση είναι ορθογώνιο πρίσμα ορθογωνικής
διατομής. Ο κορμός είναι μια ορθογώνια πλάκα και η στεψη ένα πλακίδιο με τρύπες για τις υποδοχές των εργαλείων τζακιού.

ΝΑΙ

Γ108
Κατασκευή στήριξης κοσμημάτων και φορεσιών. Κατασκευάζεται από τμήματα Plexiglass ή ισοδύναμου υλικού.   Εχει σχήμα
κυκλικου τόξου.
- Δυνατότητα βιδώματος στον τοίχο.

ΝΑΙ

Γ109 Ειδική κατασκευή στήριξης  μίας φορητής εικόνας (τριπτύχου) απο μέταλλο ηλεκτροστατικής μή ανακλώμενης βαφής. ΝΑΙ

Γ110
Κατασκευή στήριξης όρθιου αργαλειού απο τον τοίχο απο μέταλλο ηλεκτροστατικής μή ανακλαστικής βαφής.
Ο μεταλλικός βραχίονας καταλήγει σε ποτήρι κατάλληλης διατομής (Φ10-20εκ) με μηχανισμό απασφάλισης για την στήριξη
των ποδιών του αργαλειού.

ΝΑΙ

Γ111

Ειδική κατασκευή plexiglass  ή ισοδύναμου για το κάτω άκρο του παραπετάσματος Τζαμιού ετσι ωστε να επιτρέπει το μαλακό
δίπλωμα του υφάσματος. Το παραπέτασμα θηλυκώνει στο κάτω άκρο για το τέντωμα του υφάσματος. Στην συνέχεια απλώνει
προς τα εμπρος διπλώνοντας τελικά από κάτω. Πλάτος κατασκευής 62 εκ.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.51

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

Δ1

“Το Τζαμί Τζισδαράκι” (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 27’’
•  Οθόνη LED οπίσθιου φωτισμού 27 ιντσών με λόγο 16:9.
•  Ανάλυση ≥ 2560 x 1440.
•  Λόγος αντίθεσης ≤ 1000:1.
•  Χρόνος απόκρισης ≤ 12 ms.
•  2 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
• Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
Ειδική ταινία μετατροπής συμβατικής οθόνης σε διαδραστική (interactive touch foil)
•  Δυνατότητα προσαρμογής σε οθόνες διαστάσεων από 21 έως 65 ίντσες.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
• Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo.
• Ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου μαύρου, γκρι ή λευκού χρώματος.
•  Αντίσταση ήχου 16Ω.
•  Ευαισθησία 108 dB.
•  Δυνατότητα ρύθμισης έντασης  από το ακουστικό.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.52

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.53

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ2

“Οι θησαυροί του ΜΕΛΤ” (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 27’’
•  Οθόνη LED οπίσθιου φωτισμού 27 ιντσών με λόγο 16:9.
• Ανάλυση ≥ 2560 x 1440.
•  Λόγος αντίθεσης ≤ 1000:1.
•  Χρόνος απόκρισης ≤ 12 ms.
•  2 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
Ειδική ταινία μετατροπής συμβατικής οθόνης σε διαδραστική (interactive touch foil)
•  Δυνατότητα προσαρμογής σε οθόνες διαστάσεων από 21 έως 65 ίντσες.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
• Ήχος stereo.
• Ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου μαύρου, γκρι ή λευκού χρώματος.
•  Αντίσταση ήχου 16Ω.
•  Ευαισθησία 108 dB.
•  Δυνατότητα ρύθμισης έντασης  από το ακουστικό.
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.54

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ3

“Τα δίνω στο Μουσείο για να μείνουν” (1 εφαρμογή)
Compact Η/Υ-οθόνη 21.5’’
•  Οθόνη 21.5 ιντσών, LED οπίσθιου φωτισμού με τεχνολογία IPS.
•  Ανάλυση ≥ 1920 x 1080.
•  Κάρτα γραφικών τύπου NVIDIA GeForce με μνήμη 1GB και άνω.
•  Επεξεργαστής ≥ 2.9GHz quad.
•  Μνήμη ≥ 8 GB.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 1 ΤΒ (SSD).
•  3 θύρες USB3 ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi συμβατή με IEEE 802.11a/b/g/n.
•  Στερεοφωνικά ηχεία.
•  Υποδοχή για ακουστικά/οπτική ψηφιακή έξοδος ήχου.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ειδική ταινία μετατροπής συμβατικής οθόνης σε διαδραστική (interactive touch foil)
•  Δυνατότητα προσαρμογής σε οθόνες διαστάσεων από 21 έως 65 ίντσες.
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo.
• Ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου μαύρου, γκρι ή λευκού χρώματος.
•  Αντίσταση ήχου 16Ω.
•  Ευαισθησία 108 dB.
•  Δυνατότητα ρύθμισης έντασης  από το ακουστικό.
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.55

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ4

“Χρονολόγιο της νεώτερης ελληνικής ιστορίας” (2 εφαρμογές)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 46’’
•  Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
• Διαγώνιος 46 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα ≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκε ς πλήρους λειτουργίας.
•  Αισθητήρες αφής για χρήση από έναν επισκέπτη και δυνατότητα χρήσης από πολλαπλούς επισκέπτες (τουλάχιστον
τέσσερις).
•  Απεριόριστος αριθμός ταυτόχρονων σημείων αφής.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από την οθόνη.
Συμπληρωματικός εξοπλισμός εφαρμογής
•  Περιστροφικός κωδικοποιητής (Rotary Encoder).
•  Οριζόντια μεταλλική κατασκευή  στην οποία θα προσαρμοστούν οι μηχανισμοί κύλισης της οθόνης.
•  Υποδομή κύλισης οθονών.
•  Μηχανισμοί για την στήριξη των οθονών στις ειδικές υποδομές κύλησης.
•  Καλωδιώσεις τοπικών διασυνδέσεων.
•  Ειδική κατασκευή για ψηφιακή εκτύπωση πλάτους 3,50μ. και ύψους 2,20μ.
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.56

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ5

“Εσείς, από πού είστε;” (1 εφαρμογή)
Compact Η/Υ-οθόνη 21.5’’
•  Οθόνη 21.5 ιντσών, LED οπίσθιου φωτισμού με τεχνολογία IPS.
•  Ανάλυση ≥ 1920 x 1080.
•  Κάρτα γραφικών τύπου NVIDIA GeForce με μνήμη 1GB και άνω.
•  Επεξεργαστής ≥ 2.9GHz quad.
•  Μνήμη ≥ 8 GB.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 1 ΤΒ (SSD).
•  3 θύρες USB3 ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi συμβατή με IEEE 802.11a/b/g/n.
•  Στερεοφωνικά ηχεία.
•  Υποδοχή για ακουστικά/οπτική ψηφιακή έξοδος ήχου.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
•  Ενσωματωμένη κάμερα στην οθόνη.
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo.
•  Ακουστικά κλειστού τύπου μαύρου, γκρι ή λευκού χρώματος.
•  Μήκος καλωδίου (audio mini jack 3.5 mm) ≥ 1 μ. (καθορίζεται ανάλογα με την απόσταση του επισκέπτη από τη θέση
τοποθέτησης του driver).
•  Αντίσταση ήχου 16Ω.
•  Ευαισθησία 108 dB.
•  Δυνατότητα ρύθμισης έντασης  από το ακουστικό.
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.
Συμπληρωματικός εξοπλισμός εφαρμογής
•  Μικρόφωνο.
•  Ασύρματο πληκτρολόγιο ενσωματωμένο στο τραπέζι.
•  Ασύρματο ποντίκι (mouse).
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.57

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ6

“Οι πατρίδες του Ελληνισμού.”   (2 εφαρμογές).
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 55’’
•  Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
•  Διαγώνιος 55 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα ≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Αισθητήρες αφής για χρήση από έναν επισκέπτη και δυνατότητα χρήσης από πολλαπλούς επισκέπτες (τουλάχιστον
τέσσερις).
•  Απεριόριστος αριθμός ταυτόχρονων σημείων αφής.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από την οθόνη.
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.58

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ7

“Μαρτυρίες προσώπων που έζησαν στο οικοδομικό τετράγωνο.”  (3 εφαρμογές)
Η/Υ τύπου tablet (ταμπλέτα)
•  Οθόνη LED οπίσθιου φωτισμού ≥ 9.7 ιντσών.
•  Ανάλυση ≥ 1024 x 768.
•  Ελαιοφοβική επίστρωση για την αποφυγή αποτυπωμάτων δακτύλων.
•  Wi-Fi (802.11a/b/g/n).
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 64GB.
•  Επεξεργαστής ≥ 1GHz.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo.
•  Υπερκατευθυντικό ηχείο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου ή άλλο ισοδύναμο.
•  Διαστάσεις ηχείου 60Χ60 εκ. ύψους ≤ 3εκ.
•  Ενισχυτής μικρού μεγέθους που ενσωματώνεται στην πάνω πλευρά του ηχείου.
•  Απόκριση συχνοτήτων ενισχυτή ≤ 250Hz - ≥ 16kHz με γεφυρωμένη έξοδο ισχύος.
•  Ισοσταθμιστή συχνοτήτων για διαμόρφωση του ήχου και δυνατότητα αυτόματης αυξομείωσης της έντασης ανάλογα με τη
στάθμη θορύβου του περιβάλλοντος.
•  Δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου και παραμετροποίησης του ήχου.
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ

Δ8

“Παιχνίδι στην αυλή.” (1 εφαρμογή)
Ψηφιακή διαδραστική εφαρμογή σε διάταξη, ενσωματωμένη σε ειδική κατασκευή τύπου “ψευδοδάπεδο” διαστάσεων
4,00Χ2,50 μ. (box in a box) που θα παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να συμμετάσχει σε ένα παραδοσιακό υπαίθριο
παιχνίδι (της αυλής), μέσα από το οποίο θα λαμβάνει πληροφορίες για το οικοδομικό τετράγωνο αλλά και την πόλη της
Αθήνας στους νεώτερους χρόνους.
Ο τύπος της εφαρμογής, η ειδική κατασκευή και η εγκατάστασή του θα προταθούν από τον ανάδοχο του έργου.
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου
•  Οθόνες αφής σε διάταξη.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo ενσωματωμένος στην εγκατάσταση.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.59

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ9

“Η νεώτερη ελληνική κατοικία.” (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 55’’
• Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
•  Διαγώνιος 55 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα ≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Αισθητήρες αφής για χρήση από έναν επισκέπτη και δυνατότητα χρήσης από πολλαπλούς επισκέπτες (τουλάχιστον
τέσσερις).
•  Απεριόριστος αριθμός ταυτόχρονων σημείων αφής.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo.
•  Υπερκατευθυντικό ηχείο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου ή άλλο ισοδύναμο.
•  Διαστάσεις ηχείου 60Χ60 εκ. ύψους ≤ 3εκ.
•  Ενισχυτής μικρού μεγέθους που ενσωματώνεται στην πάνω πλευρά του ηχείου.
•  Απόκριση συχνοτήτων ενισχυτή ≤ 250Hz - ≥ 16kHz με γεφυρωμένη έξοδο ισχύος.
•  Ισοσταθμιστή συχνοτήτων για διαμόρφωση του ήχου και δυνατότητα αυτόματης αυξομείωσης της έντασης ανάλογα με τη
στάθμη θορύβου του περιβάλλοντος.
•  Δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου και παραμετροποίησης του ήχου.
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.60

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ10

“Πρώτες ύλες, φυσικό περιβάλλον, οι επαγγελματίες της οικοδόμησης, ήθη και έθιμα...” (1 εφαρμογή)
Μηχάνημα προβολής (projector) μικρών διαστάσεων και βάρους
•  Τεχνολογία Laser and LED hybrid.
•  Φωτεινότητα ≥ 3.000 lumens
•  Λόγος αντίθεσης ≥ 1800:1
•  Ανάλυση ≥ 1280 x 800
•  Video signal τύπου NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM
•  Έξοδος (output) HDMI
•  Είσοδος/Έξοδος ήχου Mini jack 3.5 mm
•  Συμβατότητα DTV/HDTV (1080p)
•  Απόδοση χρώματος 16.77 million colors.
•  Διάρκεια ζωής λαμπτήρα ≥ 18.000 ώρες
•  Στάθμη θορύβου ≤ 35 dB.
•  Συμβατότητα με σύστημα ανάρτησης (universal) από την οροφή.
•  Σύστημα ανάρτησης από την οροφή όπου χρειάζεται.
•  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας τόσο σε πλήρη λειτουργία (operating mode) όσο και σε λειτουργία αναμονής (sleep mode).
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία οροφής.
•  Ισχύς ≤ 20 Watts RMS

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.61

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
•  Αντίσταση ήχου  8 Ω
•  Απόκριση συχνότητας 110-18.000 Hz
•  Ευαισθησία 104 dB

Δ11

“Η ζωή μέσα στο σπίτι.” (5 εφαρμογές)
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo.
• Ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου μαύρου, γκρι ή λευκού χρώματος.
•  Αντίσταση ήχου 16Ω.
•  Ευαισθησία 108 dB.
•  Δυνατότητα ρύθμισης έντασης  από το ακουστικό.
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.62

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ12

“Η αυλή.”(1 εφαρμογή)
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία οροφής.
•  Ισχύς ≤ 20 Watts RMS
•  Αντίσταση ήχου  8 Ω
•  Απόκριση συχνότητας 110-18.000 Hz
•  Ευαισθησία 104 dB

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.63

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ13

“Εκπομπή ραδιοφώνου.”  (1 εφαρμογή),
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προεραιτικά).
•  Ο οδηγός εφαρμογής πρέπει να είναι πολύ μικρού μεγέθους για να ενσωματωθεί σε κατάλληλο σημείο στη βάση του
εκθέματος χωρίς να είναι ορατός.
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία ενσωματωμένα στην κατασκευή.
• Παλμικό μεγαφώνο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου.
•  Ηχητική πίεση ≥ 88,5dB.
•  Απόκριση ≤ 80Hz - ≥ 10kHz.
•  Ισχύς ≥ 30W RMS.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους με απόκριση συχνοτήτων ≤ 20Hz - 20kHz, μέγιστη απολαβή (gain) ≥ 32dB, δύο εξόδους 2x50W και
ενσωματωμένο ισοσταθμιστή.
•  Περιστροφικός διακόπτης/μετατροπέας της γωνιακής θέσης του άξονα περιστροφής σε ψηφιακό κώδικα.
•  Η ένδειξη αλλαγής του προγράμματος θα αποτυπώνεται μέσω ενός ευθύγραμμου φωτιστικού σωλήνα εγκατεστημένου στην
πρόσοψη του ραδιοφώνου που θα φέρει ακολουθία φωτοδιόδων LED.
• Το ηχητικό περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω του οδηγού εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο.
Κατασκευή που προσομοιάζει σε ραδιόφωνο της δεκαετίας του 1930.

ΝΑΙ

Δ14 “Η οικογένεια στο τραπέζι.” (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνες) 65’’ (2 τμχ.)
•  Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.64

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
• Διαγώνιος 65 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα ≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Αισθητήρες αφής για χρήση από έναν επισκέπτη και δυνατότητα χρήσης από πολλαπλούς επισκέπτες (τουλάχιστον
τέσσερις).
•  Απεριόριστος αριθμός ταυτόχρονων σημείων αφής.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
•  Ο οδηγός εφαρμογής πρέπει να είναι πολύ μικρού μεγέθους για να ενσωματωθεί σε κατάλληλο σημείο στη βάση του
εκθέματος χωρίς να είναι ορατός.
Τεχνολογία ασύρματης αναγνώρισης αντικειμένων για ενσωμάτωση  στο τραπέζι / οθόνη.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο (2 τμχ.)
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προεραιτικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία ενσωματωμένα στην κατασκευή.
•  Παλμικό μεγαφώνο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου.
•  Ηχητική πίεση ≥ 88,5dB.
•  Απόκριση ≤ 80Hz - ≥ 10kHz.
•  Ισχύς ≥ 30W RMS.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους με απόκριση συχνοτήτων ≤ 20Hz - 20kHz, μέγιστη απολαβή (gain) ≥ 32dB, δύο εξόδους 2x50W και
ενσωματωμένο ισοσταθμιστή.



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.65

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
• Το ηχητικό περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω του οδηγού εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο.

Δ15

“Πανόραμα της ψυχαγωγίας.”(1 εφαρμογή)
Μηχάνημα προβολής (projector) μικρών διαστάσεων και βάρους
•  Τεχνολογία Laser and LED hybrid.
•  Φωτεινότητα ≥ 3.000 lumens
•  Λόγος αντίθεσης ≥ 1800:1
•  Ανάλυση ≥ 1280 x 800
•  Video signal τύπου NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM
•  Έξοδος (output) HDMI
•  Είσοδος/Έξοδος ήχου Mini jack 3.5 mm
•  Συμβατότητα DTV/HDTV (1080p)
•  Απόδοση χρώματος 16.77 million colors.
•  Διάρκεια ζωής λαμπτήρα ≥ 18.000 ώρες
•  Στάθμη θορύβου ≤ 35 dB.
•  Συμβατότητα με σύστημα ανάρτησης (universal) από την οροφή.
•  Σύστημα ανάρτησης από την οροφή όπου χρειάζεται.
•  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας τόσο σε πλήρη λειτουργία (operating mode) όσο και σε λειτουργία αναμονής (sleep mode).
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.66

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία οροφής ή επιτοίχια.
•  Ισχύς ≤ 20 Watts RMS
•  Αντίσταση ήχου  8 Ω
•  Απόκριση συχνότητας 110-18.000 Hz
•  Ευαισθησία 104 dB



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.67

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ16

“Ο Καραγκιόζης και το Θέατρο Σκιών, το Μάθημα-η παράσταση.”(1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 46’’ (3 τμχ.)
•  Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
•  Διαγώνιος 46 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα ≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
•  Επιτοίχια τοποθέτηση μέσω συστήματος τύπου VESA (συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών προσαρμογέων-adaptors για
τη στήριξη σε επιφάνεια).
•  Σύστημα VESA.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο (3 τμχ.)
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία οροφής.
•  Ισχύς ≤ 20 Watts RMS
•  Αντίσταση ήχου  8 Ω
•  Απόκριση συχνότητας 110-18.000 Hz
•  Ευαισθησία 104 dB

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.68

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ17

“Οι μουσικές του μπερντέ”.(1 εφαρμογή)
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
•  Ο οδηγός εφαρμογής πρέπει να είναι πολύ μικρού μεγέθους για να ενσωματωθεί σε κατάλληλο σημείο στη βάση του
εκθέματος χωρίς να είναι ορατός.
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία ενσωματωμένα στην κατασκευή.
•  Παλμικό μεγαφώνο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου.
•  Ηχητική πίεση ≥ 88,5dB.
•  Απόκριση ≤ 80Hz - ≥ 10kHz.
•  Ισχύς ≥ 30W RMS.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους με απόκριση συχνοτήτων ≤ 20Hz - 20kHz, μέγιστη απολαβή (gain) ≥ 32dB, δύο εξόδους 2x50W και
ενσωματωμένο ισοσταθμιστή.
• Το ηχητικό περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω του οδηγού εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο.
•  Πέντε κουμπιά επιλογής ηχητικού μοτίβου από τον επισκέπτη.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.69

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ18

“Με το κλικ του φωτογράφου.” (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 46’’
•  Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
•  Διαγώνιος 46 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα ≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1 .
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
•  Ο οδηγός εφαρμογής πρέπει να είναι πολύ μικρού μεγέθους για να ενσωματωθεί σε κατάλληλο σημείο στη βάση του
εκθέματος χωρίς να είναι ορατός.
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από την οθόνη.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.70

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ19

“Οι επαγγελματίες του πρόσφατου παρελθόντος.” (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 55’’ (5 τμχ.)
•  Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
• Διαγώνιος 55 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα ≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2 .500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Αισθητήρες αφής για χρήση από έναν επισκέπτη και δυνατότητα χρήσης από πολλαπλούς επισκέπτες (τουλάχιστον
τέσσερις).
•  Απεριόριστος αριθμός ταυτόχρονων σημείων αφής.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο    (5 τμχ.)
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
• 1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία ενσωματωμένα στην κατασκευή.
•  Παλμικό μεγαφώνο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου.
•  Ηχητική πίεση ≥ 88,5dB.
•  Απόκριση ≤ 80Hz - ≥ 10kHz.
•  Ισχύς ≥ 30W RMS.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους με απόκριση συχνοτήτων ≤ 20Hz - 20kHz, μέγιστη απολαβή (gain) ≥ 32dB, δύο εξόδους 2x50W και
ενσωματωμένο ισοσταθμιστή.
• Το ηχητικό περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω του οδηγού εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο.
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.71

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ20

“Εργαστηριακή τέχνη”  (1 εφαρμογή)
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία οροφής.
•  Ισχύς ≤ 20 Watts RMS
•  Αντίσταση ήχου  8 Ω
•  Απόκριση συχνότητας 110-18.000 Hz
•  Ευαισθησία 104 dB

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.72

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ21

“Τα λόγια του αργαλειού.” (1 εφαρμογή)
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία ενσωματωμένα στην κατασκευή.
•  Παλμικό μεγαφώνο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου.
•  Ηχητική πίεση ≥ 88,5dB.
•  Απόκριση ≤ 80Hz - ≥ 10kHz.
•  Ισχύς ≥ 30W RMS.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους με απόκριση συχνοτήτων ≤ 20Hz - 20kHz, μέγιστη απολαβή (gain) ≥ 32dB, δύο εξόδους 2x50W και
ενσωματωμένο ισοσταθμιστή.
• Το ηχητικό περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω του οδηγού εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.73

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ22

“Από την υφαντική ύλη στο υφαντό.”  (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 46’’ (2 τμχ.)
•  Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
•  Διαγώνιος 46 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα ≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο    (2 τμχ.)
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία οροφής.
•  Ισχύς ≤ 20 Watts RMS
•  Αντίσταση ήχου  8 Ω
•  Απόκριση συχνότητας 110-18.000 Hz
•  Ευαισθησία 104 dB
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.74

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ23

“Μετρώ ή ζωγραφίζω; Δημιουργώντας μετρητά και γραφτά κεντήματα.” (2 εφαρμογές)
Compact Η/Υ-οθόνη 21.5’’
•  Οθόνη 21.5 ιντσών, LED οπίσθιου φωτισμού με τεχνολογία IPS.
•  Ανάλυση ≥ 1920 x 1080.
•  Κάρτα γραφικών τύπου NVIDIA GeForce με μνήμη 1GB και άνω.
•  Επεξεργαστής ≥ 2.9GHz quad.
•  Μνήμη ≥ 8 GB.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 1 ΤΒ (SSD).
• 3 θύρες USB3 ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi συμβατή με IEEE 802.11a/b/g/n.
•  Στερεοφωνικά ηχεία.
•  Υποδοχή για ακουστικά/οπτική ψηφιακή έξοδος ήχου.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ειδική ταινία μετατροπής συμβατικής οθόνης σε διαδραστική (interactive touch foil)
•  Δυνατότητα προσαρμογής σε οθόνες διαστάσεων από 21 έως 65 ίντσες.
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από την οθόνη.
Συμπληρωματικός εξοπλισμός εφαρμογής
•  Γραφίδα.
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκεύες)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.75

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ24

“Ερμάρια/Ντουλάπες.” (4 εφαρμογές)
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία ενσωματωμένα στην κατασκευή.
•  Παλμικό μεγαφώνο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου.
•  Ηχητική πίεση ≥ 88,5dB.
•  Απόκριση ≤ 80Hz - ≥ 10kHz.
•  Ισχύς ≥ 30W RMS.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους με απόκριση συχνοτήτων ≤ 20Hz - 20kHz, μέγιστη απολαβή (gain) ≥ 32dB, δύο εξόδους 2x50W και
ενσωματωμένο ισοσταθμιστή.
• Το ηχητικό περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω του οδηγού εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο.
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.76

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ25

“Ντυθείτε αναλόγως…”.(1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 46’’ (2 τμχ.)
•  Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
•  Διαγώνιος 46 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα ≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λει τουργίας.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
•  Αισθητήρες κίνησης από απόσταση.
•  Ενσωματμένη κάμερα στην οθόνη.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο (2 τμχ.)
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από την οθόνη.
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.77

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Δ26

“Το ντύσιμο της Σκοπελίτισσας.” (1 εφαρμογή)
Compact Η/Υ-οθόνη 21.5’’
•  Οθόνη 21.5 ιντσών, LED οπίσθιου φωτισμού με τεχνολογία IPS.
•  Ανάλυση ≥ 1920 x 1080.
•  Κάρτα γραφικών τύπου NVIDIA GeForce με μνήμη 1GB και άνω.
•  Επεξεργαστής ≥ 2.9GHz quad.
•  Μνήμη ≥ 8 GB.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 1 ΤΒ (SSD).
•  3 θύρες USB3 ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi συμβατή με IEEE 802.11a/b/g/n.
•  Στερεοφωνικά ηχεία.
•  Υποδοχή για ακουστικά/οπτική ψηφιακή έξοδος ήχου.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
•  Ειδική κατασκευή στήριξης στην όψη της προθήκης.
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από την οθόνη.Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες -
εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.78
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“Το θρήσκευμα του νέου Ελληνισμού  και η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.” (1 εφαρμογή)
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 55’’
•  Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
•  Διαγώνιος 55 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα ≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Οθόνη με τεχνολογία αφής, tracking speed έως 200fps (+/- 10%).
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D.
•  Θύρες 3 USB.
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
• Αισθητήρες αφής για χρήση από έναν επισκέπτη και δυνατότητα χρήσης από πολλαπλούς επισκέπτες (τουλάχιστον
τέσσερις).
•  Απεριόριστος αριθμός ταυτόχρονων σημείων αφής.
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
• 1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από την οθόνη.
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.79

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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“Ακούσματα για την πίστη και τη λατρεία.” (6 εφαρμογές)
Οδηγός εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο
•  Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).
Ακουστική απόδοση εκθέματος
•  Ήχος stereo από ηχεία ενσωματωμένα στο κούτελο της προθήκης.
•  Παλμικό μεγαφώνο τεχνολογίας τύπου νεοδυμίου.
•  Ηχητική πίεση ≥ 88,5dB.
•  Απόκριση ≤ 80Hz - ≥ 10kHz.
•  Ισχύς ≥ 30W RMS.
• Ενισχυτής μικρού μεγέθους με απόκριση συχνοτήτων ≤ 20Hz - 20kHz, μέγιστη απολαβή (gain) ≥ 32dB, δύο εξόδους 2x50W και
ενσωματωμένο ισοσταθμιστή.
• Το ηχητικό περιεχόμενο θα αναπαράγεται μέσω του οδηγού εφαρμογής (driver) τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο.
Κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης εφαρμογής (βλπ προθήκες - εκθεσιακές κατασκευές)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σελ.80
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Προβολή εφαρμογών σε λοιπά κτήρια (περιοδικές εκθέσεις, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ.α.).
Μέσο οπτικοποίησης περιεχομένου (οθόνη) 55’’ (3 τμχ)
•  Οθόνη TFT LCD τύπου ultra thin narrow bezel.
•  Διαγώνιος 55 ιντσών, 16:9 wide, Full HD 1920 x 1080 κατ’ ελάχιστον, φωτεινότητα ≥ 450cd/m², λόγος αντίθεσης ≥ 2.500:1.
•  Είσοδος βίντεο (input) DVI-D, 3xHDMI, SCART, Component Video, Composite Video, Analog Audio, PC Audio, Ethernet, WiFi,
CI+ Slot, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, RS-232C, RF
•  Σύστημα ψύξης με επίπεδο θορύβου ≤ 25dB σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας.
•  Λειτουργίες smart TV
•  Υποδοχή για ακουστικά ηχεία - Έξοδος για ηχεία.
Μηχάνημα προβολής (projector) μικρών διαστάσεων και βάρους (2 τμχ.)
•  Τεχνολογία Laser and LED hybrid.
•  Φωτεινότητα ≥ 3.000 lumens
•  Λόγος αντίθεσης ≥ 1800:1
•  Ανάλυση ≥ 1280 x 800
•  Video signal τύπου NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM
•  Έξοδος (output) HDMI
•  Είσοδος/Έξοδος ήχου Mini jack 3.5 mm
•  Συμβατότητα DTV/HDTV (1080p)
•  Απόδοση χρώματος 16.77 million colors.
•  Διάρκεια ζωής λαμπτήρα ≥ 18.000 ώρες
•  Στάθμη θορύβου ≤ 35 dB.
•  Συμβατότητα με σύστημα ανάρτησης (universal) από την οροφή.
•  Σύστημα ανάρτησης από την οροφή όπου χρειάζεται.
•  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας τόσο σε πλήρη λειτουργία (operating mode) όσο και σε λειτουργία αναμονής (sleep mode).
•  Δυνατότητα (συμβατότητα) ασύρματης επικοινωνίας με το driver.

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Οδηγός εφαρμογών τύπου Η/Υ ή άλλο ισοδύναμο (3 τμχ)
• Επεξεργαστής ≥ 2.6 GHz Dual Core.
•  Μνήμη ≥ 4 GB.
•  Κάρτα γραφικών τύπου Intel HD Graphics 4000 ή ισοδύναμο.
•  Χώρος αποθήκευσης τεχνολογίας flash ≥ 256 GB (SSD).
•  3 θύρες USB ή περισσότερες.
•  1 θύρα FireWire 800 ή περισσότερες.
•  1 θύρα Gigabit Ethernet ή περισσότερες.
•  1 θύρα HDMI ή περισσότερες.
•  Θύρα SD ή/και SDXC.
•  Wi-Fi 802.11ac.
•  Θύρα τύπου Kensington lock ή ισοδύναμη (προαιρετικά).

Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ε1 Αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών  του Παραρτήματος Α και των προδιαγραφών της Μουσειογραφικής μελέτης

εφαρμογής του Παραρτήματος Γ ΝΑΙ

Ε2

Προμήθεια και εγκατάσταση:
• Εκατόν εβδομήντα επτά (177) προθηκών μουσειακών εκθεμάτων (μεμονωμένων ή και τμημάτων μεγαλυτέρων ενιαίων
συνόλων), αυτοφωτιζόμενων, αεροστεγών και ανοιγόμενων, με διάφορα συστήματα ανοίγματος και  εφοδιασμένων με
συστήματα ενεργητικού ελέγχου σχετικής υγρασίας τριάντα έξι (36) εξ αυτών.
• Δεκαεννέα (19) μεταλλικών βαθρών μουσειακών εκθεμάτων.
• Είκοσι οκτώ (28) λοιπών εκθεσιακών κατασκευών και εννέα (9) εκθεσιακών κατασκευών στις οποίες θα ενταχθούν ψηφιακές
εφαρμογές.
• Χιλίων οκτακοσίων δέκα οκτώ (1818) φωτιστικών σωμάτων-φωτιστικών κατασκευών, (360,70) μέτρων φωτιστικών σωμάτων-
φωτιστικών κατασκευών και (510,80) τετραγωνικών μέτρων φωτιστικών σωμάτων - φωτιστικών κατασκευών  στους
εκθεσιακούς χώρους εκτός του χώρου των προθηκών.
• πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά (5177)  συστημάτων στήριξης και ανάρτησης εκθεμάτων συμπεριλαμβανομένων και
των βάθρων, ραφιών κλπ στο εσωτερικό των προθηκών.
• Εξοπλισμό (hardware) σαράντα πέντε (45) ψηφιακών εφαρμογών και πέντε (5)  προβολών σε άλλα κτήρια (αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, περιοδικές εκθέσεις κλπ)

ΝΑΙ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Ε3

Μετά την παράδοση των υλικών και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης , ο Ανάδοχος καταθέτει
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης ποσού 2% επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.),
η οποία κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού.  Η εγγυητική αυτή
επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των πρωτοκόλλων παραλαβής και διάρκεια ισχύος
τουλάχιστον τριετή και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ.

ΝΑΙ
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