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Ζ παξνχζα έθζεζε ζπληάρζεθε απφ ην Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο/Διιεληθφ 

Θέληξν Βηνηφπσλ - γξνηφπσλ (ΚΓΦΗ-ΔΘΒ) ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Νξγάλσζε θαη 

εκπινπηηζκφο ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ ηνπ Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο Γάζνπο Πηξνθπιηάο - 

Ιηκλνζάιαζζαο Θνηχρη». Ρν έξγν, ζπλνιηθνχ χςνπο 14.022,00 €, αλαηέζεθε απφ ηνλ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο γξνηφπσλ Θνηπρίνπ - Πηξνθπιηάο, ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1 

«Γπάζειρ για ηην Πποζηαζία και Γιαηήπηζη ηηρ Βιοποικιλόηηηαρ Υγποηόπων Θοηςσίος – 

Σηποθςλιάρ» γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πξάμεο «Πποζηαζία και 

διαηήπηζη ηηρ βιοποικιλόηηηαρ ηος Δθνικού Πάπκος Θοηςσίος - Σηποθςλιάρ» κε θσδηθφ 

(2010ΠΔ07580088) ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 9 «Πποζηαζία Φςζικού Πεπιβάλλονηορ 

και Βιοποικιλόηηηαρ» ηνπ Δ.Ξ. Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007 - 2013. 

 

Ζ μελέηη επικαιποποιήθηκε ηον Ηούνιο ηος 2019. 
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ΔΗΠΑΓΩΓΖ 
 

 

 

Ζ «Έκθεζη Γιεςθέηηζηρ ηος Δκθεζιακού Πεπιεσομένος ηος Θένηπος Πληποθόπηζηρ 

Γάζοςρ Σηποθςλιάρ - Ιιμνοθάλαζζαρ Θοηύσι» ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

«Οπγάνωζη και Δμπλοςηιζμόρ ηος Δκθεζιακού Πεπιεσομένος ηος Θένηπος 

Πληποθόπηζηρ Γάζοςρ Σηποθςλιάρ - Ιιμνοθάλαζζαρ Θοηύσι». Ρν έξγν πξνθεξχρζεθε 

απφ ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο γξνηφπσλ Θνηπρίνπ - Πηξνθπιηάο κε ηελ απφ 11/05/2012 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ 

Ξξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο γξνηφπσλ Θνηπρίνπ – Πηξνθπιηάο» γηα 

ηελ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πξάμεο «Ξξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο 

Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ γξνηφπσλ Θνηπρίνπ - Πηξνθπιηάο» ηνπ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο 9 «Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ Δ.Ξ. 

«ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 2007 - 2013» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 

80% απφ ΔΡΞΑ θαη θαηά 20% απφ εζληθνχο πφξνπο. Ζ Έκθεση Διεσθέτησης τοσ 

Εκθεσιακού Περιετομένοσ τοσ Κέντροσ Πληρουόρησης επικαιποποιήθηκε ωρ 

ππορ ηα μέζα πος σπηζιμοποιηθεί και ηον πποϋπολογιζμό, ηον Ηούνιο 2019. 

 

Δηδηθφηεξα, ην έξγν αθνξά ζηελ εθπφλεζε δχν επηκέξνπο εθζέζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ εθζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ 

γξνηφπσλ Θνηπρίνπ - Πηξνθπιηάο, πνπ εδξεχεη ζηνλ νηθηζκφ Ιάππα Αραΐαο: 

Α) ηεο Έκθεζηρ Οπγάνωζηρ και Δμπλοςηιζμού ηος Δκθεζιακού Πεπιεσομένος πνπ ζα 

εμεηδηθεχεη θαη ζα νξγαλψλεη ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ηνπ Θέληξνπ 

Ξιεξνθφξεζεο, κε βάζε ηελ θεληξηθή ηδέα θαη ην ζελάξην πνπ ζα δηακνξθσζεί. 

Β) ηεο Έκθεζηρ Γιεςθέηηζηρ ηος Δκθεζιακού Πεπιεσομένος, ε νπνία ζα αλαιχεη ηελ 

αλσηέξσ Έθζεζε Νξγάλσζεο θαη ζα θαζνξίδεη ηνλ βέιηηζην ηξφπν απφδνζήο ηεο κε 

ζχγρξνλα εθζεζηαθά κέζα ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ Θέληξνπ. 

 

Ρν παξφλ θείκελν απνηειεί ην παξαδνηέν ηνπ ΚΓΦΗ-ΔΘΒ κε ηίηιν Έκθεζη Γιεςθέηηζηρ 

ηος Δκθεζιακού Πεπιεσομένος ηνπ Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ 

γξνηφπσλ Θνηπρίνπ – Πηξνθπιηάο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 

31/08/2012 ζρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ηνπ ΚΓΦΗ-ΔΘΒ, 

δίλνληαη αθνινχζσο:  

 

Έκθεζη Γιεςθέηηζηρ ηος Δκθεζιακού Ξεπιεσομένος ηος Θένηπος 

Ξληποθόπηζηρ ηος Δθνικού Ξάπκος γποηόπων Θοηςσίος – Πηποθςλιάρ 

1. Πρέδηα επίιπζεο ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ ηνπ Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο ζηα νπνία ζα 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θαηφςεηο, φςεηο θαη νη απαξαίηεηεο ηνκέο, θαζψο θαη ηξία (3) 

ζρεκαηηθά πξννπηηθά, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνιχησο θαηαλνεηή ε πξνηεηλφκελε 

ιχζε. Νη θιίκαθεο ησλ ζρεδίσλ ζα είλαη 1:50, 1:25, κε φια ηα αλαπηχγκαηα ησλ 

εζσηεξηθψλ φςεσλ ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ. 

2. Πρέδηα θαηαζθεπαζηηθά ησλ εθζεκάησλ ηνπ Θέληξνπ, φπσο πάγθνη, βηηξίλεο, 

πξνζήθεο, παλφ θ.ιπ., κε πξνζδηνξηζκφ ησλ πιηθψλ, ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο, ηεο 

αθξηβνχο ζέζεο, ηνπ ηξφπνπ αλάξηεζεο θαη ζηεξέσζεο, ηεο απνζήθεπζεο θαη 

κεηαθνξάο θ.ιπ. ζε θιίκαθα 1:20, 1:10, 1:5. 

3. Ρερληθή πεξηγξαθή ησλ εθζεκάησλ. 

4. Ξξνυπνινγηζκφο γηα ηε δεκηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ηεο έθζεζεο. 

5. Σξνλνδηάγξακκα δεκηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο έθζεζεο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 

 

  
ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 
 

 

Ρν Θέληξν Ξιεξνθφξεζεο Γάζνπο Πηξνθπιηάο - Ιηκλνζάιαζζαο Θνηχρη βξίζθεηαη ζηνλ 

νηθηζκφ Ιάππα ηνπ Λνκνχ Αραΐαο, πάλσ ζηελ εζληθή νδφ Ξάηξαο – Ξχξγνπ θαη αθξηβψο 

ζηα φξηα ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ γξνηφπσλ Θνηπρίνπ - Πηξνθπιηάο. Ζ ππνδνκή 

ζηεγάδεηαη ζε ηζφγεην θηίζκα ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα, ην νπνίν ρηίζζεθε σο βαζηιηθφ 

θπλεγεηηθφ πεξίπηεξν γηα ηνλ ηφηε δηάδνρν Θσλζηαληίλν. Ρν νίθεκα απνηειεί κέξνο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρηίζζεθαλ ζε έθηαζε ηνπ νηθηζκνχ Ιάππα γηα λα κπνξεί ν δηάδνρνο 

ηνπ ζξφλνπ λα ηηο ρξεζηκνπνηεί σο βάζε ησλ εμνξκήζεψλ ηνπ γηα θπλήγη ζην δάζνο ηεο 

Καλσιάδαο, ην νπνίν ηνπ δσξίζζεθε ην 1887 σο πξνζσπηθφ θηήκα (Βαζηιηθφ Θηήκα 

Καλσιάδνο). Ζ δσξεά θαηαξγήζεθε ην 1923 θαη ε έθηαζε δηαλεκήζεθε ζε πξφζθπγεο 

θαη αθηήκνλεο ηεο πεξηνρήο. Ρν 1982 κε πνπξγηθή Απφθαζε, ην νίθεκα 

ραξαθηεξίζζεθε απφ ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ σο «Έξγν Ρέρλεο». 

 

Υο Θέληξν Ξιεξνθφξεζεο δηακνξθψζεθε ην 1995, κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηφηε 

ΞΔΣΥΓΔ θαη ηεο Θνηλφηεηαο Κεηνρίνπ, κέζσ ηνπ Θνηλνηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ENVIREG 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ξεξηβάιινλ. Ζ ππνδνκή ιεηηνχξγεζε έσο ην 2000. 

Έθηνηε παξέκεηλε θιεηζηή έσο ην 2003, νπφηε θαη άξρηζε λα επαλαιεηηνπξγεί ζην 

πιαίζην επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο LIFE. Απφ ην 2007 ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επζχλε ηνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο γξνηφπσλ Θνηπρίνπ – Πηξνθπιηάο. 

 

Πήκεξα, ε ππνδνκή, νξγαλσκέλε κε θεληξηθφ εθζεζηαθφ ρψξν θαη δχν ρψξνπο 

γξαθείσλ, απνηειεί ηελ έδξα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ζεκαηνδνηεί ηε κνλαδηθή 

ππνδνκή ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζηελ αλάγθε δηαθχιαμεο ηνπ 

θπζηθνχ πινχηνπ ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ γξνηφπσλ Θνηπρίνπ – Πηξνθπιηάο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ πθηζηάκελε έθζεζε, ε ζεκαηηθή ηεο αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

θπξηφηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ (πγξφηνπνη, δάζνο 

Πηξνθπιηάο, ακκφινθνη, αζβεζηνιηζηθνί ιφθνη), ησλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ αμηψλ, ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο θαη ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο, ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ 

πηέζεσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. Υο πξνο 

ηνλ ηξφπν απφδνζεο ηεο ζεκαηηθήο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαηηθά κέζα (θείκελα θαη 

επνπηηθφ πιηθφ, θσηνγξαθίεο, ράξηεο, ζθίηζα), αλαξηεκέλα ζε απηνθεξφκελεο 

θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο – ηακπιφ, μχιηλα δπζδηάζηαηα νκνηψκαηα θαζψο θαη καθέηεο. 

 

Βάζεη ησλ φζσλ αλαιχζεθαλ θαη ηεθκεξηψζεθαλ ζηελ «Έκθεζη οπγάνωζηρ και 

εμπλοςηιζμού ηος εκθεζιακού πεπιεσομένος ηος Θένηπος Πληποθόπηζηρ» πνπ 

πξνεγήζεθε ηεο παξνχζαο, ε πθηζηάκελε νξγάλσζε ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ θξίλεηαη 

αθαηάιιειε λα αληαπνθξηζεί, ηφζν ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ην νπνίν 

πξαγκαηεχεηαη, φζν θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πθηζηάκελνπ αιιά θαη ηνπ δπλεηηθνχ θνηλνχ 

ηεο. Γηαηππψλεηαη ζαθψο ε αλάγθε αλαλέσζεο ησλ κέζσλ θαη ηνπ ηξφπνπ έθζεζεο, 

αιιά θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ κε λέα ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο ζε κηα ζχγρξνλε, δπλακηθή θαη βηψζηκε ππνδνκή, 

νξγαλσκέλε βάζεη ησλ ζχγρξνλσλ εθζεζηαθψλ πξαθηηθψλ. 

 

Ρα θχξηα πξνβιήκαηα ηεο πθηζηάκελεο έθζεζεο εληνπίδνληαη θπξίσο:  

- ζηελ αδπλακία ζχλζεζεο ελφο εηθαζηηθά ελδηαθέξνληνο εθζεζηαθνχ ζπλφινπ, 
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- ζηελ αλαρξνληζηηθφηεηα ησλ ηξφπσλ κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο (απνθιεηζηηθή 

ρξήζε ζηαηηθψλ εθζεκάησλ, πξφρεηξε νξγάλσζε, απνπζία κνπζεηνγξαθηθψλ αξρψλ 

νξγάλσζεο θ.ιπ.), 

- ζηελ παιαηφηεηα θαη θπζηθή θζνξά ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ, 

- ζηελ αλάγθε εκπινπηηζκνχ ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο έθζεζεο. 

 

Ξξνβιήκαηα εληνπίδνληαη θαη ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Θέληξνπ. Ρα πξνβιήκαηα 

απηά αθνξνχλ θπξίσο ζηε ζπλχπαξμε ηεο έθζεζεο κε ηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο (π.ρ. χπαξμε γξαθείνπ ζπλεδξηάζεσλ εληφο ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ, 

απνζήθεπζε αληηθεηκέλσλ εληφο ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ θ.ιπ.), θαζψο θαη ζηελ αλάγθε 

εκπινπηηζκνχ ηεο ππνδνκήο κε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξνρήο ζχγρξνλσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο επηζθέπηεο ηεο. 

 

Ρέινο, ε αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο έρεη επηθέξεη αλαηξνπέο ζηελ ζρέζε ηνπ 

θηεξίνπ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, κε απνηέιεζκα ηε δηαηάξαμε ηεο νξζήο ρξήζεο ηνπ 

θηεξίνπ πνπ εληνπίδεηαη ζηε κε νξζνινγηθή ζρέζε ηεο εηζφδνπ ηνπ θηεξίνπ κε ηηο 

ζεκεξηλέο θχξηεο πνξείεο πξνζέγγηζήο ηνπ. 

 

Έηζη, ε εηζήγεζε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο, νξίδεη ηα αθφινπζα, 

ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηε βάζε ηεο «Έκθεζηρ Γιεςθέηηζηρ ηος Δκθεζιακού 

Πεπιεσομένος ηος Θένηπος Πληποθόπηζηρ»: 

α) Ρν ζχλνιν ηνπ θηεξίνπ αθηεξψλεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ σο Θέληξν Ξιεξνθφξεζεο, 

θηινμελψληαο εθζεζηαθφ ρψξν (ηνλ πθηζηάκελν), εθπαηδεπηηθφ ρψξν (ην πθηζηάκελν 

γξαθείν γξακκαηείαο θαη πξνζσπηθνχ) θαη ρψξν βηβιηνζήθεο - γξαθείν ππεπζχλνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο (ην πθηζηάκελν γξαθείν ηνπ Ξξντζηακέλνπ 

ηνπ Θέληξνπ). 

β) Θαηαξγείηαη ε πθηζηάκελε είζνδνο ζην Θέληξν Ξιεξνθφξεζεο θαη ζηνλ εθζεζηαθφ 

ρψξν θαη πηνζεηείηαη «λέα» είζνδνο (πεξηζζφηεξν εκθαλήο ζηνλ επηζθέπηε), κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο πφξηαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξφζνςή ηνπ. 

γ) Γεκηνπξγείηαη κηθξφο ρψξνο ππνδνρήο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηνλ επηζθέπηε 

θνληά ζηε λέα είζνδν ηνπ θηεξίνπ, ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 

 

  
ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΡΝ ΘΡΖΟΗΝ 
 

 

Ζ παξνχζα «Έκθεζη Γιεςθέηηζηρ ηος Δκθεζιακού Πεπιεσομένος ηος Θένηπος 

Πληποθόπηζηρ Γάζοςρ Σηποθςλιάρ – Ιιμνοθάλαζζαρ Θοηύσι» βαζίδεηαη θαηαξρήλ ζηελ 

«Έκθεζη Οπγάνωζηρ και Δμπλοςηιζμού ηος Δκθεζιακού Πεπιεσομένος ηος Θένηπος 

Πληποθόπηζηρ» πνπ πξνεγήζεθε ηεο παξνχζαο θαη θπξίσο ζηηο δηαηππσκέλεο 

πξνηάζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ θαη ην ζελάξην ηεο έθζεζεο ηνπ 

Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο, φπσο απηφ αλαιχζεθε δηεμνδηθά κε ηα κέιε ηεο Νκάδαο 

Έξγνπ. 

 

Νη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ ηδέα ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο έθζεζεο, ηε 

δηακφξθσζε ησλ εθζεζηαθψλ ελνηήησλ, ηε δνκή θαη πεξηερφκελν ησλ εθζεζηαθψλ 

ζεκαηηθψλ δσλψλ, ζρεηίζζεθαλ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, κε ηηο θαζαξά 

αξρηηεθηνληθέο παξακέηξνπο, ηε γεσκεηξία θαη ηηο ινηπέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ρψξνπ, κε 

ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηελ επηζπκεηή ζθελνγξαθηθή απφδνζε ησλ 

ελνηήησλ (ζπκβνιηζκφο, βαξχηεηα εθζέκαηνο, θεληξηθφηεηα, ηξφπνο πξνζπέιαζεο, 

πθέο, ρξψκαηα, θσηηζκφο θ.ιπ.) γηα λα θαηαιήμνπλ ζηελ απφδνζε ηνπ ηειηθνχ 

κνπζεηνγξαθηθνχ απνηειέζκαηνο. 

 
Πε απηφ ην ζεκείν, θαηαιπηηθφ ξφιν έπαημε ε αληηκεηψπηζε ηνπ θηεξίνπ πνπ θηινμελεί 

ηελ έθζεζε. Ρν θηήξην ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα, ραξαθηεξηζκέλν σο «Έξγν Ρέρλεο» 

έπξεπε λα πξνζηαηεπζεί, ελψ ζπγρξφλσο έπξεπε λα εμαζθαιηζζεί ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

επηθαλεηψλ θίλεζεο ζηελ λέα έθζεζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ νκαδηθψλ επηζθέςεσλ 

(θαηά θχξην ιφγν καζεηηθψλ νκάδσλ). Ζ απφθαζε απηή ιεηηνχξγεζε απνθαζηζηηθά γηα 

ηε ρσξηθή νξγάλσζε ηεο έθζεζεο θαη ηε κνπζεηνγξαθηθή πξνζέγγηζή ηεο. 

 

Ζ απφθαζε λα κελ ζηρζεί ζην ειάρηζην ην πθηζηάκελν θέιπθνο ήηαλ θαζνξηζηηθή. 

Απέλαληη ζηηο δηαηεξεηέεο αηζζεηηθέο αμίεο ηνπ πθηζηάκελνπ θειχθνπο ζα έπξεπε λα 

αληηπαξαηεζεί κία λέα θαηαζθεπή κε ζχγρξνλα πιηθά, ηξφπν δφκεζεο θαη αηζζεηηθή 

εληειψο δηαθνξεηηθή. Ρν θέιπθνο ζα έπξεπε λα είλαη απηνθεξφκελν θαη φιεο νη λέεο 

θαηαζθεπέο λα αλαξηψληαη απφ απηφ, λα δηαηεξεί, κέζσ ηεο αηζζεηηθήο αληίζηημεο, κία 

απηνλνκία σο πξνο ην πθηζηάκελν θαη ζπγρξφλσο λα ην δηαηεξεί άζηθην. 

 

Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, απνθαζίζζεθε κία ειαθξηά ζηδεξνθαηαζθεπή εληφο ηνπ 

πθηζηάκελνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζε δηαθξηηή απφζηαζε απφ ην 

πθηζηάκελν θέιπθνο. Ρν λέν «κέλςθορ μέζα ζηο κέλςθορ» πνπ δεκηνπξγείηαη, 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο σο πξνο ηα 

ζέκαηα ηεο επαλάρξεζεο δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ ή θηεξίσλ ραξαθηεξηζκέλσλ σο 

ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο θπζηνγλσκίαο.  

 

Απφ ηε λέα θαηαζθεπαζηηθή ππνδνκή πνπ εδξάδεηαη κε πνιιαπιά πεξηκεηξηθά πέικαηα, 

αλαξηάηαη θάζε ζηνηρείν ηεο έθζεζεο. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ην θέιπθνο είλαη 

απηνθεξφκελν. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα κεηαιιηθψλ δνθψλ πνπ δηαηξέρνπλ 

ηνλ ρψξν θαη ζηεξίδνληαη ακθίπιεπξα ζε ειαθξηά θέξνληα ζηνηρεία. Νη δνθνί 

δεκηνπξγνχλ κία λέα ειαθξηά εζσηεξηθή νξνθή. Ρν θέιπθνο αλαπηχζζεηαη ζε κηθξή 

απφζηαζε απφ ηνπο ηνίρνπο, αθήλνληαο αλέπαθα ηππνινγηθά γλσξίζκαηα ηνπ θηεξίνπ 

φπσο πφξηεο θαη παξάζπξα, ηα νπνία θαηά πεξίπησζε θαιχπηεη ή απνθαιχπηεη. 

Αληίζεηα, αλάκεζα ζηνλ επηζθέπηε θαη ηελ πθηζηάκελε μχιηλε ςεπδνξνθή, ε νπνία 

απνηειεί κεηαγελέζηεξε πξνζζήθε θαη είλαη νπδέηεξνπ αηζζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

παξεκβάιιεηαη δηαθξηηηθά ε λέα ειαθξηά εζσηεξηθή νξνθή. Όζνλ αθνξά ζην δάπεδν 
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ηνπ θηεξίνπ, ην νπνίν θαη απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ αμηφινγα ζηνηρεία ηνπ, παξακέλεη 

εκθαλέο, αλαδεηθλχεηαη θαη εληάζζεηαη δπλακηθά ζηε ρσξηθή αλάπηπμε ηεο έθζεζεο, ε 

νπνία αθνινπζεί ηε γεληθή δηάηαμε θαη δνκή ησλ δηαθνζκεηηθψλ ηνπ κνηίβσλ. 

 

Ζ θαηαζθεπή δελ αλαπηχζζεηαη ζην ζχλνιν ηεο αίζνπζαο πνπ θηινμελεί ηελ έθζεζε, 

θαζψο αθήλεη αθάιππην έλα ηκήκα ηεο. Ρν ηκήκα απηφ, φπνπ δηαηεξείηαη πιήξσο ε 

αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ θηεξίνπ, απνηειεί ηνλ ρψξν ππνδνρήο θαη εηζφδνπ ησλ 

επηζθεπηψλ ζην Θέληξν Ξιεξνθφξεζεο. 

 

Ν θχξηνο ρψξνο ηεο έθζεζεο νξίδεηαη απφ ηηο επηθάλεηεο πνπ θαηαιακβάλεη ην λέν 

θέιπθνο. Ζ λέα θαηαζθεπή πινπνηεί ηηο ηηζέκελεο απφ ηελ «Έκθεζη Οπγάνωζηρ και 

Δμπλοςηιζμού ηος Δκθεζιακού Πεπιεσομένος ηος Θένηπος Πληποθόπηζηρ» απαηηήζεηο 

γηα κεγάιεο θαη εληαίεο εθζεκαηηθέο επηθάλεηεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο εζσηεξηθνχ «θειχθνπο» ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν. Νη θαηαζθεπέο ηεο 

έθζεζεο αλαπηχζζνληαη πεξηκεηξηθά, αθήλνληαο ειεχζεξε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

επηθάλεηα δαπέδνπ γηα θίλεζε ησλ επηζθεπηψλ.  

 

Ζ νξνθή ζπκκεηέρεη ζηελ αλάπηπμε ησλ εθζεκάησλ θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο 

ζεκαηνινγίαο ηεο έθζεζεο, θαζψο ππάξρνπλ εθζέκαηα πνπ αλαξηψληαη απφ απηήλ θαη 

αλαπηχζζνληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα. Ρελ νξγάλσζε ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ 

ζπκπιεξψλνπλ δχν ειεχζεξεο πεξίνπηεο θαηαζθεπέο πνπ ηνπνζεηνχληαη θεληξηθά ζηελ 

αίζνπζα, νξγαλψλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ θίλεζε ησλ επηζθεπηψλ ζηνλ ρψξν. 

  

Ρν έλα απφ ηα δχν γξαθεία ηνπ θηεξίνπ πνπ ζήκεξα θηινμελεί ηε Γξακκαηεία θαη ηνλ 

ρψξν εξγαζίαο ζηειερψλ ηνπ θαη βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν, 

κεηαηξέπεηαη ζε Δπγαζηήπι ηηρ θύζηρ για ηα παιδιά, κε είζνδν απνθιεηζηηθά απφ ηνλ 

εθζεζηαθφ ρψξν (ε πθηζηάκελε εμσηεξηθή ζχξα εηζφδνπ απελεξγνπνηείηαη). Ρν δεχηεξν 

γξαθείν δηαηεξεί ηε ρξήζε ηνπ θαη απνηειεί ηνλ ρψξν εξγαζίαο ζηειερψλ ηνπ Φνξέα 

αιιά θαη κηθξψλ ζπλαληήζεσλ - ζπζθέςεσλ. Ρν γξαθείν απηφ έρεη δπλεηηθά 

αλεμάξηεηε είζνδν, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο εμσηεξηθήο ζχξαο.  

 

Ρέινο, βάζεη ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λέα νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, 

ελεξγνπνηείηαη ε είζνδνο ηνπ θηεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ εθ δηακέηξνπ αληίζεηε πιεπξά 

απφ ηελ πθηζηάκελε είζνδν ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Ζ είζνδνο απηή 

απνηειεί ηελ είζνδν ησλ επηζθεπηψλ ζην Θέληξν Ξιεξνθφξεζεο. Πε άκεζε ζρέζε κε ηε 

ζχξα εηζφδνπ, δηακνξθψλεηαη ρψξνο εηζφδνπ – ππνδνρήο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζηνλ θπξίσο εθζεζηαθφ ρψξν, απφ φπνπ γίλεηαη θαη ε 

πξφζβαζε ζην Δξγαζηήξη ηεο θχζεο γηα ηα παηδηά.  

 

Ρέινο νη ρψξνη πγηεηλήο θαη ν δηάδξνκνο κεηαμχ ρψξσλ πγηεηλήο, εξγαζηεξίνπ θαη 

γξαθείνπ δηαηεξνχληαη σο έρνπλ γηα ηελ εμππεξέηεζε επηζθεπηψλ θαη πξνζσπηθνχ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3 

 

  
ΚΝΠΔΗΝΓΟΑΦΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΘΘΔΠΗΑΘΝ ΣΩΟΝ -  
ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ ΔΘΘΔΚΑΡΩΛ 
 

 

Πχκθσλα κε ηελ «Έκθεζη οπγάνωζηρ και εμπλοςηιζμού ηος εκθεζιακού πεπιεσομένος 

ηος Θένηπος Πληποθόπηζηρ», ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ηνπ Θέληξνπ 

ρσξίδεηαη ζε πέληε, δηαθξηηέο, αιιά αιιειέλδεηεο κεηαμχ ηνπο εθζεζηαθέο ζεκαηηθέο 

δψλεο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη επηγξακκαηηθά αθνινχζσο: 

 

Α. ΕΩΛΖ ΔΘΘΔΠΗΑΘΝ ΣΩΟΝ - Ζ ΔΗΠΑΓΩΓΖ  

Ρο Δθνικό Ξάπκο γποηόπων Θοηςσίος - Πηποθςλιάρ 

1ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Ρν Δζληθφ Ξάξθν 

 Ραπηφηεηα 

 Ππνπδαηφηεηα 

 Θαζεζηψο πξνζηαζίαο 

2ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Ρν ηζηνξηθφ ηνπ θηεξίνπ 

 Πηαζκνί ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

 

Β ΕΩΛΖ ΔΘΘΔΠΗΑΘΝ ΣΩΟΝ – Ζ ΞΟΝΠΝΚΝΗΩΠΖ 

Ζ ανάλςζη ηος Ξάπκος ζηα ζςζηαηικά ηος 

1ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Ζ παξάθηηα δψλε 

 Ππνπδαηφηεηα θαη αμίεο 

 Ακκψδεηο αθηέο θαη ζίλεο 

 Απεηινχκελα είδε  

 Ρα ιηβάδηα ηεο πνζεηδσλίαο 

2ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Ιηκλνζάιαζζα Άξαμνπ 

 Ραπηφηεηα 

 Δηδηθά ζέκαηα 

3ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Καχξα Βνπλά 

 Ραπηφηεηα 

 Δηδηθά ζέκαηα 

4ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Ιηκλνζάιαζζα Ξξφθνπνο 

 Ραπηφηεηα 

 Δηδηθά ζέκαηα 

5ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Έινο Ιάκηαο 

 Ραπηφηεηα 

 Δηδηθά ζέκαηα 

6ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Γάζνο Πηξνθπιηάο 

 Ραπηφηεηα 

 Δηδηθά ζέκαηα 

7ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Ιηκλνζάιαζζα Θνηχρη 

 Ραπηφηεηα 

 Δηδηθά ζέκαηα 

8ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Αιπθέο Ιεραηλψλ 

 Ραπηφηεηα 

 Δηδηθά ζέκαηα 

 



Έθζεζε Γηεπζέηεζεο ηνπ Δθζεζηαθνχ Ξεξηερνκέλνπ ηνπ ΘΞ Γάζνπο Πηξνθπιηάο - Ιηκλνζάιαζζαο Θνηχρη  

ΚΓΦΗ-ΔΘΒ Δπικαιποποίηζη Ηούνιορ 2019 

  10 

 

Γ ΕΩΛΖ ΔΘΘΔΠΗΑΘΝ ΣΩΟΝ – Ζ ΠΛΘΔΠΖ 

Ζ ζςνολική πποζέγγιζη ηηρ πεπιοσήρ  

1ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Ζ βιάζηεζε 

 Ζ δηαδνρή 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα 

 Ρα ραξαθηεξηζηηθά είδε 

 Ρα ελδεκηθά, ζπάληα θαη απεηινχκελα θπηά 

2ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Ζ παλίδα  

 Ζ πνηθηιία ησλ εηδψλ 

 Ν «ράξηεο» ηεο δσήο 

 Εψα ζπάληα θαη απεηινχκελα 

3ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Ρα πνπιηά 

 Ρα αίηηα ηνπ ηεξάζηηνπ νξληζνινγηθνχ πινχηνπ 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα ζε είδε θαη αξηζκνχο 

 Δίδε εμέρνπζαο ζεκαζίαο 

 Δπνρηθφηεηα θαη κεηαλάζηεπζε 

 Νξληζνπαξαηήξεζε θαη δαθηπιίσζε 

 

Γ ΕΩΛΖ ΔΘΘΔΠΗΑΘΝ ΣΩΟΝ – Ν ΑΛΘΟΩΞΝΠ 

Ζ ανθπώπινη παποςζία ζηην πεπιοσή 

1ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Ζ εηζαγσγηθή 

 Νη ιεηηνπξγίεο θαη αμίεο ησλ πγξνηφπσλ 

 Ζ δηεζλήο «αλαγλψξηζε» ησλ πγξνηφπσλ (Πχκβαζε Οακζάξ) 

2ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Ζ αλζξψπηλε παξνπζία ζηελ πεξηνρή 

 Απφ ην ρζεο ζην ζήκεξα 

 Νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Ρα πξνβιήκαηα, νη πηέζεηο, νη απεηιέο 

 

Δ ΕΩΛΖ ΔΘΘΔΠΗΑΘΝ ΣΩΟΝ – Ν ΔΞΗΙΝΓΝΠ 

Δθόδια μιαρ ζςναππαζηικήρ πεπιήγηζηρ 

1ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Ζ δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε 

 Ζ αλάγθε πξνζηαζίαο, νξζήο ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο 

 Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο θαη ην έξγν ηνπ 

 Ν «δηάινγνο» κε ηνλ επηζθέπηε 

 

 

Ζ λέα νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ έδσζε πιηθή ππφζηαζε ζηελ νξγάλσζε ησλ δσλψλ θαη ησλ 

ελνηήησλ, ελψ ζπγρξφλσο απνηέιεζε θαη έξεηζκα γηα ηελ έθθξαζε λέσλ ρσξηθψλ 

ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ηνπο. Βάζεη ηεο λέαο νξγάλσζήο ηνπ, ν εθζεζηαθφο ρψξνο 

ρσξίδεηαη ζε δχν δηαθξηηά κέξε, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ θάηνςε πνπ αθνινπζεί: 
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Ρν πξψην κέξνο, είλαη κηα «ζηελή» (ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπν εθζεζηαθφ ρψξν) δψλε, 

ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηε λέα είζνδν ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ. Πε απηή ηε δψλε 

ρσξνζεηνχληαη ηα αθφινπζα: 

 

Σψξνο εηζφδνπ, ππνδνρήο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: 

(α) Γπαθείο Υποδοσήρ, φπνπ ζα κπνξεί λα εξγάδεηαη έλα άηνκν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, 

έρνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ επνπηεία φινπ ηνπ ρψξνπ, (β) θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 

ρψξν γηα πνηθίια Πωληηέα Δίδη θαη (γ) εηδηθή θαηαζθεπή γηα ηνλ «Γιάλογο» με ηον 

επιζκέπηη. 

Ξξφθεηηαη γηα κία ζχλζεηε 

θαηαζθεπή απφ θπθιηθά ζηνηρεία 

πνπ πξνζνκνηάδνπλ αθαηξεηηθά 

«δέλδξα» φπνπ ν επηζθέπηεο ζα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθήζεη έλα 

ζεκείσκα ηηο εληππψζεηο θαη 

παξαηεξήζεηο ηνπ ηφζν γηα ηελ 

έθζεζε φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, 

ζηεξεψλνληάο ην πάλσ ζην 

δέλδξν σο «θαξπφ» κε ην κνιχβη 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε. Δπίζεο, κε 

ηνλ ίδην ηξφπν ν Φνξέαο 

Γηαρείξηζεο ζα κπνξεί λα 

επηθνηλσλεί κε ηνλ επηζθέπηε, 

αλαξηψληαο φπνηα πιεξνθνξία απηφο επηζπκεί. Ζ θαηαζθεπή είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

επηηξέπεη ζε φιεο ηηο ειηθίεο λα αθήζνπλ ην «απνηχπσκά» ηνπο. 

Ρν γξαθείν ππνδνρήο, ηα πσιεηέα είδε θαη ην δέλδξν δηαιφγνπ ζπλζέηνπλ ην 

Έκθεμα Δ1 ηεο λέαο έθζεζεο. 
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Ρν Έκθεμα 2 ηεο λέαο έθζεζεο πνπ πξαγκαηεχεηαη (α) ηε ζεκαηηθή Εώνη Α «Ζ 

Διζαγωγή», ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ηο Δθνικό Πάπκο 

(Ραπηφηεηα, Ππνπδαηφηεηα, 

Θαζεζηψο πξνζηαζίαο) θαη ην 

Ηζηοπικό ηος κηηπίος πνπ θηινμελεί 

ηελ έθζεζε (Πηαζκνί ηεο ηζηνξίαο 

ηνπ) θαη (β) ηκήκα ηεο ζεκαηηθήο 

Εώνηρ Δ «Ν Δπίλογορ» πνπ αθνξά 

ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Φοπέα 

Γιασείπιζηρ και ηος έπγος ηος. 

 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ ν γξήγνξνο 

επηζθέπηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αληιήζεη άκεζα θαη γξήγνξα 

πιεξνθνξίεο, ηφζν γηα ηελ πεξηνρή, 

φζν θαη γηα ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο, 

ρσξίο λα απαηηείηαη λα πεξηεγεζεί ζην ζχλνιν ηεο έθζεζεο. 

 

 

Ρν δεχηεξν δηαθξηηφ κέξνο ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ (ην κεγαιχηεξν ζε έθηαζε) 

απνηειεί ηνλ θχξην θνξκφ ηεο λέαο έθζεζεο φπνπ αλαπηχζζνληαη νη ππφινηπεο 

ηέζζεξηο ζεκαηηθέο εθζεζηαθέο δψλεο: «Ζ Ξποζομοίωζη», «Ζ Πύνθεζη», «Ν 

Άνθπωπορ» θαη «Ν Δπίλογορ». 

 

Νη ηέζζεξηο ζεκαηηθέο δψλεο αλαπηχζζνληαη πεξηκεηξηθά ησλ ηεζζάξσλ πιεπξψλ ηνπ 

λένπ θειχθνπο. Νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαηαλέκνληαη κε ηέηνην ηξφπν ζε επηκέξνπο 

εθζέκαηα ψζηε, αθελφο λα δηαηεξνχλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο (κε ηελ πεξηκεηξηθή 

γξακκηθή παξάζεζε), θαη αθεηέξνπ, νη πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ λα δηεηζδχνπλ θαη λα 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη, γεγνλφο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζην θέληξν ηνπ 

εθζεζηαθνχ ρψξνπ. Έηζη, ε γξακκηθή πεξηκεηξηθή δηάηαμε ησλ εθζεκάησλ 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο θίλεζεο ζην θέληξν ηνπ ρψξνπ πνπ 

αλαηξεί ηελ επηβεβιεκέλε πνξεία θαη ζπλεγνξεί κε ηε ζπγρξνληθή θαη ζπλνιηθή 

αληίιεςε ησλ ελνηήησλ. Απηή ε δπλαηφηεηα ππνζηεξίδεηαη κε επνπηηθφ πιηθφ 

αλαξηεκέλν απφ ηελ νξνθή θαη νξαηφ απφ θάζε ζεκείν ηνπ ρψξνπ. Θαηά ηνλ ηξφπν 

απηφ, ε επθνιία νπηηθήο επαθήο κε ην ζχλνιν ησλ πεξηκεηξηθά ηνπνζεηεκέλσλ 

εθζεκάησλ πνπ παξέρεηαη ζηνλ επηζθέπηε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ελλνηνινγηθέο 

ζπζρεηίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη κέζσ ηνπ κεγάιεο θιίκαθαο πεξηκεηξηθνχ επνπηηθνχ 

πιηθνχ, δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο εξκελείαο αλάινγεο κε ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ησλ 

ζπζρεηηζκψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε έθζεζε. 

 

Αλαιπηηθά, ε νξγάλσζε ησλ εθζεκάησλ δίλεηαη αθνινχζσο: 

 

Πε άκεζε ζρέζε κε ηελ είζνδν ζηνλ θπξίσο εθζεζηαθφ ρψξν, κε θίλεζε δεμηφζηξνθε, 

ηνπνζεηείηαη ζχλζεηε θαηαζθεπή (Έκθεμα Δ3) πνπ απνηειείηαη απφ νξηδφληηα θαη 

θαηαθφξπθα ζηνηρεία, ζηα νπνία αλαπηχζζνληαη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Εώνηρ Β «Ζ 

Ξποζομοίωζη», ήηνη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην Δζληθφ Ξάξθν, θαζψο 

θαη νη «Γιαδπομέρ πεπιήγηζηρ» ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. Ζ θαηαζθεπή 

θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πιεπξάο ηνπ θηεξίνπ θαη ζην ηέινο ηεο κία γπάιηλε αλαξηεκέλε 

επηθάλεηα απνθαιχπηεη κέξνο ηνπ πθηζηάκελνπ θηεξίνπ ζηε ζέζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

παξαζχξνπ. 

 

Ζ νξηδφληηα επηθάλεηα είλαη απηφθσηε θαη απνηειείηαη απφ δηαθαλνζθφπεηα θαη 

θαηαζθεπέο κε ελζσκαησκέλν θξπθφ θσηηζκφ. Πηελ επηθάλεηα απηή αλαπηχζζνληαη (α) 

κεγάιεο δηάζηαζεο καθέηα - πξφπιαζκα πνπ αλαπαξηζηά, κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ 

πιηθψλ, ζπλνιηθά ηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ (β) δηαθαλνζθφπεην ζην νπνίν 
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παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ην αβηνηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ζρεκαηίζζεθε θαη (γ) δηαθαλνζθφπεην παξνπζίαζεο 

επηιεγκέλσλ δηαδξνκψλ πεξηήγεζεο ζην Δζληθφ Ξάξθν. 

Πηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο 

ηνπ εθζέκαηνο, παξνπζηάδνληαη 

(επίζεο κε ηε κνξθή 

δηαθαλνζθνπείσλ) αλαιπηηθά 

φια ηα επηκέξνπο πεξηβάιινληα 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ Δζληθνχ 

Ξάξθνπ, ήηνη: ε Παπάκηια 

Εώνη, ε Ιιμνοθάλαζζα Άπαξος, 

ηα Καύπα Βοςνά, ε 

Ιιμνοθάλαζζα Ππόκοπορ, ην 

Έλορ Ιάμιαρ, ην Γάζορ 

Σηποθςλιάρ, ε Ιιμνοθάλαζζα 

Θοηύσι θαη νη Αλςκέρ Ιεσαινών. 

 

Ζ παξνπζίαζε θάζε πεξηνρήο 

πεξηιακβάλεη επηιεγκέλα εηδηθά 

ζέκαηα, ε πξνβνιή ησλ νπνίσλ θξίζεθε ζεκαληηθή γηα ηε βέιηηζηε θαηαλφεζε ηεο θάζε 

πεξηνρήο, αιιά θαη ηελ έιμε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ επηζθέπηε. 

 

Πεκεηψλεηαη φηη, φιεο νη εθζεκαηηθέο επηθάλεηεο ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ ζα δερζνχλ 

θαηάιιειν εηθαζηηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηε βέιηηζηε δηεπζέηεζε ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ 

επνπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα θέξνπλ, έηζη ψζηε λα δηακνξθσζεί έλαο ρψξνο ζχγρξνλνο θαη 

ειθπζηηθφο θαη δηαθξηηή ηαπηφηεηα. 

 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο Εώνηρ Γ «Ζ Πύνθεζη» φπνπ παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά ε 

βιάζηεζε, ε ρισξίδα θαη ε παλίδα ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ. Δίλαη ε πην πινχζηα δψλε ηνπ 

εθζεζηαθνχ ρψξνπ απφ πιεπξάο πνιπκνξθίαο εθζεκάησλ θαη επνπηηθψλ κέζσλ. 

Ξεξηιακβάλεη ηα Δθζέκαηα Δ4, Δ6 θαη Δ7 πνπ απνηεινχληαη απφ ζηαηηθά, δηαδξαζηηθά 

θαη δπλακηθά κέζα κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο.  

Δηδηθφηεξα:  

 

Ρν Έκθεμα Δ4 σο θαηαζθεπή θαιχπηεη φιε ηελ πιεπξά ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ (έσο 

ηελ πφξηα εηζφδνπ ζην Δξγαζηήξη ηεο θχζεο γηα ηα παηδηά). Πε απηφ αλαιχνληαη νη 

ελφηεηεο ηεο Σλωπίδαρ θαη ηεο Βλάζηηζηρ. Ρν έθζεκα πεξηιακβάλεη (α) θαηαθφξπθεο 

έθηππεο επηθάλεηεο, (β) ηε καθέηα ηεο πθηζηάκελεο έθζεζεο πνπ αλαπαξηζηά ηε 

δηαδνρή ηεο βιάζηεζεο ζηελ πεξηνρή θαη (γ) πξνζήθε κε πξαγκαηηθά πιηθά (π.ρ. ηνκέο 

θνξκψλ, θαξπνχο, θχιια, επηιεγκέλα θπηηθά είδε ηεο πεξηνρήο). 

 

Ρν Έκθεμα Δ7 αθνξά ζηελ 

Ξανίδα ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ θαη 

απνηειείηαη: (α) απφ θφγρε κε 

έθηππεο επηθάλεηεο ζηελ νπνία 

ελζσκαηψλεηαη ε πθηζηάκελε 

δπζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ησλ 

εξσδηψλ ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ, (β) 

νζφλε αθήο ζηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη κε δηαδξαζηηθφ 

ηξφπν ζηνηρεία γηα ηελ 

νξληζνπαλίδα ηνπ Δζληθνχ 

Ξάξθνπ θαη (γ) Νζφλε κε 

παξαγσγή γηα ηελ παλίδα, πνπ 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηξεηο κάζθεο 



Έθζεζε Γηεπζέηεζεο ηνπ Δθζεζηαθνχ Ξεξηερνκέλνπ ηνπ ΘΞ Γάζνπο Πηξνθπιηάο - Ιηκλνζάιαζζαο Θνηχρη  

ΚΓΦΗ-ΔΘΒ Δπικαιποποίηζη Ηούνιορ 2019 

  14 

VR (εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο) φπνπ παξνπζηάδεηαη ζρεηηθή παξαγσγή γηα ηελ 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. 

 

Ζ παξνπζίαζε ηεο βιάζηεζεο θαη ηεο παλίδαο ζπκπιεξψλεηαη κε ην Έκθεμα Δ6. Ρν 

έθζεκα απηφ απνηειείηαη απφ εγθαηαζηάζεηο αλαξηεκέλεο απφ ηελ νξνθή πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δσή θαη ηελ πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ. Ρα 

αλαξηεκέλα ζηνηρεία δεζπφδνπλ ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαη είλαη νξαηά απφ θάζε ζεκείν 

ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ην έθζεκα απνηειείηαη: (α) απφ ζεηξά εθηππσκέλσλ ισξίδσλ 

αλαξηεκέλσλ απφ ηελ νξνθή πνπ θέξνπλ εθηππψζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ εηδψλ ηεο 

παλίδαο ηνπ Ξάξθνπ (π.ρ. πνπιηά, έληνκα) θαη (β) απφ ζπζηνηρία ηξηψλ (3) νζνλψλ πνπ 

κεηαδίδεη κε επαλαιακβαλφκελν ηξφπν (κνξθή ινχπαο), ηαηλία δηάξθεηαο ηξηψλ (3) 

ιεπηψλ πεξίπνπ, κε ζέκα ηνλ πινχην ηεο δσήο ζην Δζληθφ Ξάξθν. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα 

πξέπεη λα δνζεί ζην ζέκα ηνπ ήρνπ, ψζηε λα κελ είλαη έληνλνο θαη απνζπά ηελ πξνζνρή 

ηνπ επηζθέπηε απφ ηα άιια εθζέκαηα. Πηε δηακφξθσζε ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ κε 

πεξηκεηξηθά θαη θεληξηθά εθζέκαηα, ιήθζεθε ππφςε ε δπλαηφηεηα ζηάζεο ησλ 

επηζθεπηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο. 

 

Πηνλ ρψξν ησλ εθζεκάησλ ηεο Εψλεο Γ ρσξνζεηείηαη ε είζνδνο ζην Δπγαζηήπι ηηρ 

θύζηρ για ηα παιδιά (Έκθεμα Δ9). Ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο θχζεο ηεο ρξήζεο ηνπ 

ρψξνπ, ε είζνδνο δηακνξθψλεηαη σο κηθξφο δηάδξνκνο, ψζηε λα ππνβηβάδεηαη ε 

ακεζφηεηα ηεο γεηηλίαζεο κεηαμχ εθζεζηαθνχ ρψξνπ θαη εξγαζηεξίνπ θαη λα παξέρεηαη 

ζπκβνιηθά ε ζρεηηθή ιεηηνπξγηθή απνκφλσζε. Ζ εμσηεξηθή ζχξα ηνπ ρψξνπ 

ζθξαγίδεηαη. 

 

Ν ρψξνο δηακνξθψλεηαη κε: (α) 

πεξηκεηξηθή επέλδπζε ησλ ηνίρσλ κε 

θαηαζθεπέο έληνλσλ ρξσκάησλ, (β) 

πάγθν εξγαζίαο γηα δχν άηνκα κε 

νζφλεο αθήο ζηηο νπνίεο ζα 

παξνπζηάδεηαη πνιπκεζηθή εθαξκνγή 

κε παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ην Δζληθφ Ξάξθν (π.ρ. λα ζπλζέζεη ν 

ρξήζηεο ην παδι θαη λα αλαθαιχςεη 

επηιεγκέλα είδε ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ, 

λα παίμεη θξεκάια κε ραξαθηεξηζηηθά 

θπηά θαη δψα θ.ά.), (γ) βηβιηνζήθε 

γηα εθδφζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

Δζληθφ Ξάξθν θαη ηε θχζε 

γεληθφηεξα, γηα κηθξνχο θαη 

κεγάινπο, (δ) ζήθεο γηα κεγάια ξνιά 

θαη επηκήθε αληηθείκελα (π.ρ. ελεκεξσηηθέο αθίζεο, ράξηεο θ.ιπ.), (ε) θαζηζηηθφ πάγθν, 

έμη (6) ζθακπφ θαη δχν (2) ηξαπέδηα γηα παηδηά. Ρέινο, ζηνλ ρψξν, ελζσκαηψλεηαη θαη 

ην δπζδηάζηαην νκνίσκα ηεο θνπθνπλαξηάο απφ ηελ πθηζηάκελε έθζεζε. 

 

Ζ άκεζε γεηηλίαζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ κε ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ππνζηήξημεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ λεξφ (δσγξαθηθή κε πδξνρξψκαηα, πιχζηκν 

ρεξηψλ θαη αληηθεηκέλσλ θ.ιπ.). 

 

Ρα εθζέκαηα ηεο Εώνηρ Γ «Ζ ανθπώπινη παποςζία» (Δκθέμαηα Δ5 και Δ8) 

νινθιεξψλνπλ ηελ παξνπζίαζε ησλ θχξησλ ζεκάησλ ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ θαη είλαη, 

φπσο ηα εθζέκαηα ηεο Εψλεο Γ, θαηαλεκεκέλα ζε κεγάιε έθηαζε ηνπ εθζεζηαθνχ 

ρψξνπ. Ρα εθζέκαηα δηαπιέθνληαη κε απηά ησλ Εσλψλ Β, Γ θαη Γ, εκπινπηίδνληαο ηελ 

πξνζέγγηζε ζηε ζεκαηνινγία ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ. Θεκαηηθά, ε δψλε απηή 

ζπγθεληξψλεη φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρξνληθή αλζξψπηλε παξνπζία 

ζηελ πεξηνρή (Ο Άνθπωπορ από ηο Χθερ ζηο Σήμεπα) θαη ηηο ζχγρξνλεο δξαζηεξηφηεηεο 

κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ Αλιεία. Ζ ελφηεηα Γιασείπιζη και Γιαηήπηζη πνπ αλαθέξεηαη 
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ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο πεξηνρήο, εηζάγεη ζηαδηαθά ζηελ επφκελε θαη θαηαιεθηηθή 

δψλε ηεο έθζεζεο. 

 

Νη ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη ζε έθηππεο θαηαθφξπθεο θαη απηφθσηεο επηθάλεηεο 

κεγάιεο θιίκαθαο, θαζψο θαη ζε νξηδφληηεο επηδαπέδηεο θαη πεξίνπηεο επηθάλεηεο ζην 

θέληξν ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνζήθε παξνπζίαζεο θπζηθψλ 

πιηθψλ (θαξπψλ θιπ). Ζ ηδηαίηεξε ελφηεηα ηεο αιηείαο θαηαιακβάλεη κέξνο ησλ 

νξηδφληησλ επηθαλεηψλ ηνπ θεληξηθνχ ρψξνπ θαη πεξηιακβάλεη πξνζήθε κε πξαγκαηηθά 

πιηθά πνπ αθνξνχλ ζε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαη κέζα αιηείαο. 

 

 

 

 

 

Ζ ηειεπηαία εθζεκαηηθή Εώνη Δ «Ν επίλογορ» θαηαιακβάλεη ηελ ηέηαξηε πιεπξά ηνπ 

εθζεζηαθνχ ρψξνπ θαη αλαπηχζζεηαη ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ηνπ επηζθέπηε πξνο ην 

ζεκείν εηζφδνπ-εμφδνπ. Νη εθζεκαηηθέο ελφηεηεο παξνπζηάδνληαη ζε κεγάιεο απηφθσηεο 

θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο (δηαθαλνζθφπεηα) φπνπ παξνπζηάδνληαη θαίξηα ζέκαηα 

πξνζηαζίαο, ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ, ελψ ε ζεκαηηθή ελφηεηα 

Πποβλήμαηα, Πιέζειρ, Απειλέρ παξνπζηάδεηαη κε θφλην κεγάιε θαηαθφξπθε θαηαζθεπή-

πξνζήθε, ην εζσηεξηθφ ηεο νπνίαο δχλαηαη λα θέξεη ζσξεπκέλα πιηθά πνπ 

πξνζνκνηάδνπλ απνξξίκκαηα (αδξαλή πιηθά). 

 

Νη ελφηεηεο ηεο δψλεο ηνπ επηιφγνπ νινθιεξψλνπλ ηελ επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ 

ρψξν. Θαηά ηελ έμνδφ ηνπ, ν επηζθέπηεο ζπλαληά εθ λένπ ηελ θαηαζθεπή πνπ 

ππνζηεξίδεη ηνλ Γιάλογο με ηον επιζκέπηη. 

 



Έθζεζε Γηεπζέηεζεο ηνπ Δθζεζηαθνχ Ξεξηερνκέλνπ ηνπ ΘΞ Γάζνπο Πηξνθπιηάο - Ιηκλνζάιαζζαο Θνηχρη  

ΚΓΦΗ-ΔΘΒ Δπικαιποποίηζη Ηούνιορ 2019 

  16 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4 

 

  
ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΘΘΔΚΑΡΩΛ - ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηνπνζέηεζε ηεο λέαο έθζεζεο ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ Θέληξνπ 

Ξιεξνθφξεζεο Γάζνπο Πηξνθπιηάο – Ιηκλνζάιαζζαο Θνηχρη ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη 

αθφινπζεο εξγαζίεο: 

 εμεηδίθεπζε ηνπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ θάζε εθζέκαηνο, 

 επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

 ζπγγξαθή ησλ εηδηθψλ θεηκέλσλ θάζε εθζέκαηνο,  

 επηκέιεηα (γισζζηθή θαη κνπζεηνπαηδαγσγηθή) ησλ θεηκέλσλ, 

 απφδνζε ησλ θεηκέλσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, 

 πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε επνπηηθφ πιηθφ (π.ρ. θσηνγξαθίεο, ζθίηζα, 

ράξηεο) αλά έθζεκα, 

 αλαδήηεζε θαη ζπιινγή πθηζηάκελσλ πιηθψλ, δεκηνπξγία λένπ πιηθνχ θαη 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε απηνχ, 

 αλαδήηεζε, ζπιινγή, ηεθκεξίσζε θαη επεμεξγαζία πξνο έθζεζε πξαγκαηηθψλ 

πιηθψλ (π.ρ. αληηθείκελα αιηείαο γηα ηελ πξνζήθε ζην Έθζεκα 5, θχιια θαη 

θαξπνί γηα ηελ πξνζήθε ζην Έθζεκα 4), 

 ζρεδηαζκφο, επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ 

Δθζεκάησλ 6 θαη 7, θαζψο θαη Δξγαζηεξίνπ ηε θχζεο γηα ηα παηδηά), 

 γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ εθζεκαηηθψλ επηθαλεηψλ (ζηαηηθψλ θαη κε), 

 πξνεηνηκαζία ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ γηα ηελ ππνδνρή ησλ εθζεκάησλ, 

 ζπληήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πθηζηάκελεο έθζεζεο πνπ πξφθεηηαη λα 

ελζσκαησζνχλ ζηε λέα έθζεζε (π.ρ. πθηζηάκελε καθέηα γηα ηε δηαδνρή ηεο 

βιάζηεζεο ζην Έθζεκα 4, θνπθνπλαξηά γηα ην Δξγαζηήξη, καθέηα εξσδηψλ γηα ην 

Έθζεκα 7), 

 ζρεδηαζκφο, επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη παξαγσγή ηεο καθέηαο – 

πξνζνκνίσζεο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ ηνπ Δθζέκαηνο 2, 

 πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ αλά έθζεκα, κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ζην εξγαζηήξην θαη ζην ίδην ην θηήξην ηνπ Θέληξνπ 

Ξιεξνθφξεζεο, 

 παξαγσγή (εθηχπσζε) ησλ γξαθηζηηθψλ επηθαλεηψλ, 

 ζχλζεζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ εθζεκάησλ ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν, 

 εηθαζηηθή επηκέιεηα θαη ελ γέλεη επηκέιεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο έθζεζεο, 

 έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ. 

 

Mε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ δεκηνπξγίαο ηεο λέαο έθζεζεο, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

γξνηφπσλ Θνηπρίνπ - Πηξνθπιηάο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε απνμήισζε θαη 

απνκάθξπλζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πθηζηάκελεο έθζεζεο πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηε λέα έθζεζε ηνπ Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο, θαζψο επίζεο ζηνλ θαζαξηζκφ θαη 

ζπληήξεζε ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ. 

 

Ν λένο εθζεζηαθφο ρψξνο ηνπ Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο πεξηιακβάλεη, αθελφο ηνλ θχξην 

εθζεζηαθφ ρψξν, αθεηέξνπ ηελ Αίζνπζα «Δξγαζηήξη ηεο θχζεο γηα ηα παηδηά» θαη 

απαξηίδεηαη απφ ελλέα (9) ζχλζεηα εθζέκαηα. 

 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ απαηηείηαη, φπσο πεξηγξάθεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ θειχθνπο εζσηεξηθά ηνπ θηεξίνπ. 

Ξξφθεηηαη γηα κία θαηαζθεπή κεηαιιηθήο δνκήο, ε νπνία απνηειείηαη απφ νξζνζηάηεο θαη 

δεπθηά θαη δηακνξθψλεη έλαλ ειαθξχ ζθειεηφ αλάξηεζεο ηνπ εθζεζηαθνχ πιηθνχ. 
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Αθνινχζσο, δίδεηαη ε αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή θαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο 

κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, θαζψο θαη θαζελφο απφ ηα εθζέκαηα. Νη γεληθέο πξνδηαγξαθέο 

ησλ πιηθψλ θαη ηεο θαηαζθεπήο θάζε εθζέκαηνο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηα ζρέδηα 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα Έθζεζε (βιέπε Ξαξάξηεκα Η), ελψ νη εηδηθέο 

πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο, θαζψο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ αλαγξάθνληαη ζην 

παξφλ θείκελν. 

 

 

Θοινά ζηοισεία εκθεμάηων 1,2,3,4,5,6,7,8: Κεηαλλική καηαζκεςή 

 

Ζ κεηαιιηθή θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ δεθανθηψ (18) πιαίζηα θαη έλδεθα (11) δεπθηά 

(Βιέπε Πρέδηα 2.1 θαη 2.2). Θάζε πιαίζην απνηειεί θνξέα θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ 

πιήξσζεο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηηο εθζεκαηηθέο επηθάλεηεο - θνξείο αλάξηεζεο ηνπ 

επνπηηθνχ πιηθνχ. 

 

Ζ θαηαζθεπή ζρεδηάζζεθε κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλαξκνιφγεζή ηεο 

εληφο ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ ηνπ Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο. Ρα επηκέξνπο ηκήκαηά ηεο 

θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγαζηήξην θαη ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο γίλεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ 

Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο, απνθιεηζηηθά κε θνριηψζεηο, δειαδή ρσξίο θνιιήζεηο. Πηνλ 

ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ γίλνληαη θαη νη ζρεηηθέο βαθέο ησλ επί κέξνπο κεηαιιηθψλ 

ζηνηρείσλ. Ξηζαλέο δεκίεο ζηε βαθή θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ 

κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. γξαηζνπληέο) ζα πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ επηηφπνπ θαηά ην 

ζηήζηκν ηεο έθζεζεο. 

 

Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηεο κεηαιιηθήο δνκήο, ην δάπεδν ηνπ 

εθζεζηαθνχ ρψξνπ θαιχπηεηαη κε ραξηφλη ηχπνπ «νληνπιέ» θαη αλζεθηηθή πιαζηηθή 

κεκβξάλε. 

 

Ρα κεηαιιηθά πιαίζηα είλαη αξηζκεκέλα θαη αξζξψλνληαη αλά δχν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηνπο νξζνζηάηεο φπνπ εδξάδνληαη θαη αξζξψλνληαη ηα δεπθηά (Βιέπε Πρέδην 2.1). Θάζε 

πιαίζην θέξεη ηηο εηδηθέο δηαηνκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηά πεξίπησζε αλάξηεζε 

ησλ εθζεκαηηθψλ επηθαλεηψλ ή θαηαζθεπψλ. Ζ θάησ απφιεμε ησλ πιαηζίσλ 

θαηαζθεπάδεηαη απφ κεηαιιηθέο πιάθεο 15Σ15 εθαηνζηψλ πνπ εδξάδνληαη επί ηνπ 

δαπέδνπ κε ηελ παξεκβνιή ιεπηήο επηθάλεηαο Teflon πάρνπο 2 ρηιηνζηψλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ δαπέδνπ. Νη απνιήμεηο ησλ νξζνζηαηψλ παίδνπλ ξφιν απνζηάηε γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο παξαιιειίαο ησλ νξζνζηαηψλ ησλ δηαδνρηθψλ πιαηζίσλ. Ζ νινθιήξσζε 

ηεο θαηαζθεπήο επηβάιιεη ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ειεχζεξνπ νξζνζηάηε ζηε κία πιεπξά 

ηνπ πιαηζίνπ Λν1 πνπ απνηειεί ηε κνλαδηθή ειεχζεξε απφιεμε ηεο κεηαιιηθήο δνκήο 

(Βιέπε Πρέδην 2.1). 

 

Ρα δεπθηά ζηεξίδνληαη επί ησλ νξζνζηαηψλ κε εηδηθά ηεκάρηα (Βιέπε Πρέδην 2.2). 

Ξξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ησλ έμη (6) δεπθηψλ ζην εξγαζηήξην θαη ε ζπλαξκνιφγεζε 

ησλ ππνινίπσλ ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο. Ν ζρεδηαζκφο ησλ 

δεπθηψλ θαζνξίζζεθε κε βάζε απηή ηελ πξνυπφζεζε. 

 

Ρν ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο βάθεηαη κε αληηζθσξηαθφ αζηάξη θαη ρξψκα ζαηηλέ RAL 

7032. 

 

 

 

Έκθεμα 1. Έπιπλο ποδοσήρ & «Γένδπο Γιαλόγος» με ποζηηπικηικό Έπιπλο 

(Πσέδιο 4) 

 

Ρν ζχλνιν ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ Δθζέκαηνο 1 πιαηζηψλνπλ ηνλ ρψξν ππνδνρήο ησλ 

επηζθεπηψλ ηνπ Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο. 
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Ρν έπιπλο ςποδοσήρ απνηειείηαη απφ πάγθν ππνδνρήο θαη εξκάξην σο αλεμάξηεηεο 

θαηαζθεπέο ίδηνπ χςνπο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε επαθή ζε δηάηαμε ζρήκαηνο Γ θαη 

δηακνξθψλνπλ ηελ ππνδνρή ησλ επηζθεπηψλ. Θαηαζθεπάδνληαη απφ MDF κε θηλίξηζκα 

θπζηθήο δξπφο. Γηαζέηεη εζσηεξηθά απνζεθεπηηθφ ρψξν έληππνπ πιηθνχ ζε αλνηθηφ 

ξάθη, ελψ εμσηεξηθά είλαη δηακνξθσκέλν σο πξνζήθε πσιεηέσλ εηδψλ. Ζ πξνζήθε 

δηαζέηεη γπάιηλν ξάθη. Ζ πξφζνςή ηεο είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ επάιιειεο ζπξφκελεο 

γπάιηλεο πφξηεο πνπ αζθαιίδνληαη κε απνζπψκελε νδνλησηή θιεηδαξηά. 

 

Ρν εξκάξην έρεη ρψξν απνζήθεπζεο έληππνπ πιηθνχ ζε αλνηθηφ ξάθη θαη θιεηζηφ ρψξν 

κε μχιηλεο αλνηγφκελεο πφξηεο πνπ αζθαιίδεηαη κε θιεηδαξηά. Πην εξκάξην 

ηνπνζεηνχληαη νη κνλάδεο αλαπαξαγσγήο εηθφλαο θαη ήρνπ ηνπ Δθζέκαηνο 7 (Βιέπε 

Πρέδην 8). 

 

Ρν έπηπιν ππνδνρήο ξεπκαηνδνηείηαη γηα ηεο αλάγθεο ηξνθνδνζίαο ησλ media players 

θαζψο θαη θνξεηνχ ή κφληκνπ Ζ/ ππνζηήξημεο ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο. Ρνπνζεηείηαη 

πνιιαπιφο ξεπκαηνδφηεο (Βιέπε Πρέδην 3). Ρν έπηπιν θσηίδεηαη απφ δχν (2) θσηηζηηθά 

ζψκαηα ηχπνπ Γ αλαξηεκέλα απφ ηελ πθηζηάκελε μχιηλε ςεπδνξνθή κε ιακπηήξεο 

Globe Eco. 

 

Ρν «Γένδπο Γιαλόγος» κε ηνλ επηζθέπηε κε ην ςποζηηπικηικό έπιπλο 

θαηαζθεπάδνληαη σο ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν. Ρν «δέλδξν» θαηαζθεπάδεηαη κε επάιιεινπο 

δίζθνπο δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ απφ MDF βακκέλν κε ιάθα ρξψκαηνο RAL 6010, 6011, 

6017, 6018 ζχκθσλα κε ην Πρέδην 4. Ζ νξαηή επηθάλεηα θέξεη νπέο, φπσο απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρεηηθφ ζρέδην. Ζ θαηαζθεπή είλαη απηνθεξφκελε θαη θσηίδεηαη κε 

έλα θσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ Α κε ιακπηήξα LED 24o (Βιέπε πξνδηαγξαθέο θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ) αλαξηεκέλν ζηε ξνεθφξν ξάγα ηνπ Δθζέκαηνο 2. 

 

Ρν ππνζηεξηθηηθφ έπηπιν έρεη ζήθε γηα κηθξά θχιια ραξηηνχ, ειεχζεξε νξηδφληηα 

επηθάλεηα ζξαλίνπ θαη ππνδνρέο (νπέο) γηα ηε ζηήξημε ησλ κνιπβηψλ. Θαηαζθεπάδεηαη 

απφ MDF κε θηλίξηζκα θπζηθήο δξπφο ζχκθσλα κε ην Πρέδην 4. 

 

 

Δξοπλιζμόρ Ρεμάσια Ξποδιαγπαθέρ 
Φσηηζηηθφ ζψκα (ηχπνπ Β) 1 Γξακκηθφ θσηηζηηθφ αινπκηλίνπ αζχκκεηξεο 

θαηαλνκήο θσηηζκνχ κε ειεθηξνληθφ 
κεηαζρεκαηηζηή. 

Ιακπηήξαο  2 Ρ5 Seamless 2X21W. 

Φσηηζηηθφ ζψκα (ηχπνπ Γ) 2 Θξεκαζηφ θσηηζηηθφ αινπκηλίνπ κε αλάξηεζε 2Κ 
RAL 9016 matt. 

Ιακπηήξαο 2 GLOBE LED, 8W, 2700K. 
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Έκθεμα 2. Κεηαλλικά πλαίζια με εκθεμαηικέρ επιθάνειερ από plexi glass 

(Πσέδια 2.1 και 4) 

 

Ρν Έθζεκα 2 απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κεηαιιηθά πιαίζηα πνπ θέξνπλ (α) ζχκκηθηα 

πάλει εθηππσκέλσλ plexi glass 5 ρηι κε θφληξα πιαθέ πάρνπο 12 ρηι θαη (β) ζχκκηθηα 

πάλει εκηδηάθαλσλ plexi glass 5 ρηι κε θφληξα πιαθέ πάρνπο 12 ρηι. φπσο απηφ 

πξνδηαγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ ζρέδην. Ρα ζχκκηθηα πάλει εθαξκφδνληαη ζηα κεηαιιηθά 

πιαίζηα κε θφιια ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο κεηαιιηθέο δηαηνκέο (Βιέπε Πρέδην 4). 

 

Ρν Έθζεκα θσηίδεηαη απφ ηξία (3) θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε εληαία 

ξνεθφξν ξάγα αλαξηεκέλε επί ηεο κεηαιιηθήο δνκήο. Ρα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη ηχπνπ 

Α κε ιακπηήξα LED 24o. 

 

Δξοπλιζμόρ Ρεμάσια Ξποδιαγπαθέρ 
Φσηηζηηθφ ζψκα(ηχπνπ Α) 4 Ππνη ξάγαο ρπηφ αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθήο 

βαθήο (9016 matt) θσληθνχ ζρήκαηνο δηακέηξνπ 12 
εθαηνζηψλ, κήθνπο 16 εθαηνζηψλ θαη βξαρίνλα 
ζηήξημεο δηαζηάζεσλ 10Σ3Σ2.5 εθαηνζηά γηα θίλεζε 

ζηνλ νξηδφληην θαη ζην θαηαθφξπθν άμνλα, 230V. 

Ιακπηήξαο 4 LED 12W 1200 LUMEN 230V 2700K 24D DIMM 

Ονεθφξνο ξάγα 2 Θπθιψκαηνο GB 2200, κήθνο 2 κέηξα, ιεπθή 

Πχλδεζκνο επζείαο  1  

Δμάξηεκα ζχλδεζεο ξάγαο 1  

Ράπα ξάγαο 1  

Ρξνθνδνηηθφ ξάγαο  1  

Αλάξηεζε   1 SP W1 WHITE L1500mm 

 

 

Έκθεμα 3. Κεηαλλικά πλαίζια με ξύλινερ εκθεμαηικέρ επιθάνειερ, οπιζόνηιο 

διαθανοζκόπειο και σωνεςηή μακέηα (Πσέδια 2.1 και 5) 

 

Πχλζεην έθζεκα απνηεινχκελν απφ ηέζζεξα πιαίζηα πνπ θέξνπλ (α) δχν θαηαθφξπθεο 

μχιηλεο επηθάλεηεο (β) ζχκκηθην πάλει εκηδηάθαλνπ plexi glass 5 ρηι κε θφληξα πιαθέ 

πάρνπο 12 ρηι.  (γ) νξηδφληην δηαθαλνζθφπεην θαη (δ) νξηδφληηα ρσλεπηή καθέηα 

πξνζνκνίσζεο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ (Βιέπε Πρέδην 5). 

 

Νη θαηαθφξπθεο μχιηλεο επηθάλεηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ MDF πάρνπο 16 ρηι., θέξνπλ 

εθηππσκέλεο επηθάλεηεο βηλπιίνπ θαη αλαξηψληαη κε θνριίεο allen ζηα κεηαιιηθά 

πιαίζηα ζχκθσλα κε ην Πρέδην 5. Ζ εθηχπσζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ δίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ. Πηo θάησ ηκήκα ησλ θαηαθφξπθσλ μχιηλσλ 

επηθαλεηψλ επηθνιιάηαη ισξίδα απφ ζαηηλέ γπαιί βακκέλν ζε ρξψκα RAL 2003, σο 

ζπλέρεηα ησλ νξηδφληησλ θαηαζθεπψλ (δηαθαλνζθφπεην θαη καθέηα). 

 

Νη επηθάλεηεο θσηίδνληαη απφ ηξία (3) θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε εληαία 

ξνεθφξν ξάγα αλαξηεκέλε ζηε κεηαιιηθή δνκή. Ρα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη ηχπνπ Α. 

 

Ρν νξηδφληην δηαθαλνζθφπεην απνηειείηαη απφ βάζε θαη θνξκφ – δηαθαλνζθφπεην, 

θαηαζθεπαζκέλα απφ MDF κε θηλίξηζκα θπζηθφ μχιν δξπφο. Ν θνξκφο πνπ πεξηέρεη ηα 

θσηηζηηθά ζψκαηα επελδχεηαη ζηηο θαηαθφξπθεο νξαηέο επηθάλεηέο ηνπ κε plexi glass 

βακκέλν ζε ρξψκα RAL 2003. Ζ νξηδφληηα επηθάλεηά ηνπ είλαη απνζπψκελν εθηππσκέλν 

plexi glass πάρνπο 5 ρηι. Αλεμαξηήησο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθηχπσζεο είλαη 

πεξηκεηξηθά βακκέλε ζε ρξψκα RAL 2003 ζχκθσλα κε ην Πρέδην 5. 

 

Ζ θσηηζηηθή ππνδνκή ηνπ δηαθαλνζθνπείνπ απνηειείηαη απφ γξακκηθά θσηηζηηθά 

ζψκαηα ιακπηήξσλ LED. 
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Ρν ηκήκα πνπ πεξηέρεη ηε καθέηα πξνζνκνίσζεο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ θαηαζθεπάδεηαη 

κε ηξφπν φκνην κε απηφλ ηνπ δηαθαλνζθνπείνπ. Ζ απνζπψκελε επηθάλεηα απφ plexi 

glass βάθεηαη πεξηκεηξηθά ζε ρξψκα RAL 2003 ζχκθσλα κε ην Πρέδην, ελψ ην θεληξηθφ 

ηκήκα παξακέλεη δηαθαλέο. Ν εζσηεξηθφο ρψξνο ηεο καθέηαο βάθεηαη κε ιάθα 

ρξψκαηνο RAL 1013. Ν θσηηζκφο ηεο καθέηαο γίλεηαη κε εγθαηάζηαζε πεξηκεηξηθήο 

ηαηλίαο LED ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ζρέδην. 

 

Ζ καθέηα αθνξά ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ. Ρν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο 

πεξηνρήο είλαη πεξί ηα 30 ρηιηφκεηξα κήθνο, ην πιάηνο πεξί ηα 8 ρηιηφκεηξα θαη ην 

κέγηζην χςνο, ζηελ πεξηνρή ησλ Καχξσλ Βνπλψλ, πεξί ηα 240 κέηξα. Ζ άθακπηε βάζε 

ηεο καθέηαο ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαηαζθεπή πνπ πξνδηαγξάθεθε αλσηέξσ. Ζ θιίκαθα 

ηεο καθέηαο είλαη πεξίπνπ 1:12.000 (γηα ηε δηάζηαζε 2.50Σ0.70 κέηξα). Ρν κέγηζην 

χςνο ησλ Καχξσλ Βνπλψλ είλαη πεξί ηα 2 εθαηνζηά. 

 

Ζ θχξηα θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ ιεπηά θχιια plexiglass ηα νπνία εμνκαιχλνληαη θαη 

δίλνπλ ην αλάγιπθν αθνινπζψληαο ηηο ππάξρνπζεο πςνκεηξηθέο θακπχιεο. Ζ απφδνζε 

ησλ πθψλ γίλεηαη κε ηξίκα plexiglass ρξσκαηηζκέλν αλάινγα, ψζηε λα γίλεηαη 

αληηιεπηφ ην ππφζηξσκα ζηηο ακκψδεηο παξαιίεο, ζηνπο αγξνχο, ζην ρψκα, ζηα δάζε. 

 

Ζ απφδνζε ζηνπο αζβεζηνιηζηθνχο ιφθνπο ζηελ θιίκαθα γίλεηαη κε δηαθνξνπνίεζε 

ρξήζεο πιηθψλ απφ απηή ηνπ ηξίκαηνο γηα πην ιείν απνηέιεζκα. Νη πγξνηφπνη 

αλαπαξίζηαληαη κε ηε δεκηνπξγία ηζνβαζψλ ζε αλάινγα ρξσκαηηζκέλν ππφβαζξν θαη 

ξεηίλεο γηα ηελ απφδνζε λεξνχ θαη βάζνπο. Ρν δάζνο θαη ηα δηάθνξα είδε δέλδξσλ θαη 

ζάκλσλ ζα απνδνζνχλ ζε δηαθνξεηηθή (κεγαιχηεξε) θιίκαθα γηα λα δηαρσξίδνληαη 

επνπηηθά απφ ηα κε ελδηαθέξνληα. 

 

Γίλεηαη ρξσκαηηθφο δηαρσξηζκφο αλά πεξηνρή γηα αηζζεηηθή ζπλάθεηα κε ηε «ρξσκαηηθή 

παιέηα» ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηηο θαηαθφξπθεο εθζεκαηηθέο 

επηθάλεηεο πίζσ απφ ηε καθέηα.  

 

Ρν νδηθφ δίθηπν θαη άιια ζεκεία ελδηαθέξνληνο (π.ρ. νηθηζκνί, Θέληξν Ξιεξνθφξεζεο, 

ζέζεηο ελδηαθέξνληνο) ζεκαίλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ απφ ην ππφινηπν 

πεξηβάιινλ, θαζψο θαη κε ηακπειάθηα.  

 

 

Δξοπλιζμόρ Ρεμάσια Ξποδιαγπαθέρ 
Φσηηζηηθφ ζψκα (ηχπνπ Α) 8 Ππνη ξάγαο ρπηφ αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθήο 

βαθήο (9016 matt) θσληθνχ ζρήκαηνο δηακέηξνπ 
12 εθαηνζηψλ, κήθνπο 16 εθαηνζηψλ θαη βξαρίνλα 
ζηήξημεο δηαζηάζεσλ 10Σ3Σ2.5 εθαηνζηά γηα 
θίλεζε ζηνλ νξηδφληην θαη ζην θαηαθφξπθν άμνλα, 

230V. 

Ιακπηήξαο 8 LED 12W 1200 LUMEN 230V 2700K 24D DIMM 

Ονεθφξνο ξάγα 2 Θπθιψκαηνο GB 2300, κήθνο 2 κέηξα, ιεπθή 

Ονεθφξνο ξάγα 1 Θπθιψκαηνο GB 2300, κήθνο 1 κέηξα, ιεπθή 

Πχλδεζκνο επζείαο  1  

Δμάξηεκα ζχλδεζεο ξάγαο 1  

Ράπα ξάγαο 1  

Ρξνθνδνηηθφ ξάγαο  1  

Αλάξηεζε   6 SP W1 WHITE L1500mm 

Ραηλία LED 2 Ρχπνπ IP 20 9.6W/M, WW 3000K, 120LED/M. 24V  

Τήθηξα ηαηλίαο LED 2 Γσληαθήο δηαηνκήο  

Κεηαζρεκαηηζηήο ηαηλίαο LED 1  

Γξακκηθφ θσηηζηηθφ LED 6 Κε ειεθηξνληθφ κεηαζρεκαηηζηή slim line diffuser 
35W, κήθνο 1.20 κέηξν 

Ιακπηήξαο 6 T5 18W, κήθνο 1.20 κέηξν 
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Έκθεμα 4. Κεηαλλικά πλαίζια με ξύλινερ εκθεμαηικέρ επιθάνειερ και δύο 

πποθήκερ (Πσέδια 2.1 και 6) 

 

Πχλζεην έθζεκα απνηεινχκελν απφ ηέζζεξα πιαίζηα πνπ θέξνπλ (α) ηξεηο θαηαθφξπθεο 

μχιηλεο επηθάλεηεο (β)δχν ζχκκηθηα πάλει εκηδηάθαλσλ plexi glass 5 ρηι κε θφληξα 

πιαθέ πάρνπο 12 ρηι. θαη (γ) επηδαπέδηα βάζε καθέηαο. Κία απφ ηηο θαηαθφξπθεο 

επηθάλεηεο θέξεη ρσλεπηή πξνζήθε. Πην έθζεκα ελζσκαηψλεηαη θαη ε θαηαζθεπή 

εηζφδνπ ζην Δξγαζηήξη ηεο θχζεο γηα ηα παηδηά (Βιέπε Πρέδην 6). 

 

Νη θαηαθφξπθεο μχιηλεο επηθάλεηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ MDF πάρνπο 16 ρηι., θέξνπλ 

εθηππσκέλεο επηθάλεηεο βηλπιίνπ θαη αλαξηψληαη κε θνριίεο allen ζηα κεηαιιηθά 

πιαίζηα ζχκθσλα κε ην Πρέδην 6. Ζ εθηχπσζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ δίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ. Νη θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο θσηίδνληαη απφ έμη 

(6) θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε εληαία ξνεθφξν ξάγα αλαξηεκέλε ζηε 

κεηαιιηθή δνκή. Ρα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη ηχπνπ Α κε ιακπηήξα LED 24o. 

 

Ζ ρσλεπηή πξνζήθε θαηαζθεπάδεηαη σο αλεμάξηεηε θαηαζθεπή θαη πξνζαξκφδεηαη ζην 

πίζσ κέξνο ηεο θαηαθφξπθεο επηθάλεηαο ζχκθσλα κε ηα Πρέδηα 2.1 θαη 6. Πηελ μχιηλε 

θαηαθφξπθε επηθάλεηα δηαλνίγεηαη νπή ζηε ζέζε ηεο πξνζήθεο. Ζ πξνζήθε 

πξνζηαηεχεηαη κε απνζπψκελε πξφζνςε απφ δηάθαλν plexi glass πάρνπο 5 ρηι. πνπ 

πξνζαξκφδεηαη κε θνριίεο allen επί ηεο επηθάλεηαο. Ν θσηηζκφο ηεο πξνζήθεο είλαη 

εζσηεξηθφο κε θσηηζηηθφ ηχπνπ Γ θαη γξακκηθή ηαηλία LED. 

Ρα ζχκκηθηα πάλει ηνπ εθζέκαηνο ζηεξίδνληαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο κεηαιιηθέο 

δηαηνκέο (Βιέπε Πρέδην 4). Ρν plexi glass είλαη εκηδηάθαλν. Ζ ζηήξημε ησλ ζχκκηθησλ 

πάλει επί ησλ πιαηζίσλ γίλεηαη κε θφιια. 

Ζ επηδαπέδηα πξνζήθε απνηειείηαη απφ βάζε θαηαζθεπαζκέλε απφ MDF κε θηλίξηζκα 

θπζηθφ μχιν δξπφο θαη απνζπψκελν θαπάθη απφ δηάθαλν plexi glass πάρνπο 5 ρηι. 

ζχκθσλα κε ην Πρέδην 6. 

Ζ θαηαζθεπή ηεο πφξηαο εηζφδνπ ζην Δξγαζηήξη ηεο θχζεο απνηειείηαη απφ MDF κε 

θηλίξηζκα εμσηεξηθά θπζηθφ μχιν δξπφο θαη εζσηεξηθά βακκέλε κε ιάθα ζε ρξψκα RAL 

7043. Θαηαζθεπάδεηαη ζε ηξία (3) αλεμάξηεηα ηκήκαηα πνπ ζα ζπλαξκνινγεζνχλ 

επηηφπνπ, ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ. Ρπρφλ αηέιεηεο ζηε ζπλαξκνγή κε ηελ πθηζηάκελε 

ηνηρνπνηία ζα αληηκεησπηζζνχλ κε αξκνθάιππηξα. 

 

 

Δξοπλιζμόρ Ρεμάσια Ξποδιαγπαθέρ 
Φσηηζηηθφ ζψκα (ηχπνπ Α) 7 Ππνη ξάγαο ρπηφ αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθήο 

βαθήο (9016 matt) θσληθνχ ζρήκαηνο δηακέηξνπ 
12 εθαηνζηψλ, κήθνπο 16 εθαηνζηψλ θαη βξαρίνλα 
ζηήξημεο δηαζηάζεσλ 10Σ3Σ2.5 εθαηνζηά γηα 
θίλεζε ζηνλ νξηδφληην θαη ζην θαηαθφξπθν άμνλα, 

230V. 

Ιακπηήξαο  7 LED 12W 1200 LUMEN 230V 2700K 24D DIMM 

Ονεθφξνο ξάγα 2 Θπθιψκαηνο GB 2300, κήθνο 2 κέηξα, ιεπθή 

Ονεθφξνο ξάγα 1 Θπθιψκαηνο GB 2300, κήθνο 1 κέηξα, ιεπθή 

Πχλδεζκνο επζείαο  1  

Δμάξηεκα ζχλδεζεο ξάγαο 1  

Ράπα ξάγαο 1  

Ρξνθνδνηηθφ ξάγαο  1  

Αλάξηεζε   6 SP W1 WHITE L1500mm 

Φσηηζηηθφ ζψκα (ηχπνπ Γ) 1 Γξακκηθφ ρσλεπηφ θσηηζηηθφ κε ηαηλία LED 

15W/M, WW3000K απφ αλνδησκέλν αινπκίλην 
δηαζηάζεσλ 22,68Σ12,85 ρηιηνζηά, κήθνπο 1 
κέηξν. 
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Κεηαζρεκαηηζηήο ηαηλίαο LED 1 Ρχπνπ 24V 35W. 

 

Έκθεμα 5. Νπιζόνηιερ επιθάνειερ-πάγκοι και μία επιδαπέδια πποθήκη (Πσέδιο 

7) 

 

Πχλζεην έθζεκα απνηεινχκελν απφ (α) δχν νξηδφληηεο εθζεκαηηθέο επηθάλεηεο-πάγθνπο 

ειεχζεξα ηνπνζεηεκέλεο ζηνλ ρψξν θαη (β) κία επηδαπέδηα πξνζήθε. 

 

Ν θάζε πάγθνο θαηαζθεπάδεηαη απφ MDF κε θηλίξηζκα θπζηθήο δξπφο ζχκθσλα κε ην 

Πρέδην 7. Νη πάγθνη θέξνπλ έθηππεο επηθάλεηεο ζθιεξνχ βηλπιίνπ πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

εθζεκαηηθέο αλάγθεο ηεο ελφηεηαο. Νη έθηππεο επηθάλεηεο νξγαλψλνληαη ζε νκάδεο ησλ 

ηεζζάξσλ ηεκαρίσλ. Πε έλαλ εθ ησλ δχν πάγθσλ ππάξρεη δηακφξθσζε θφγρεο-πξνζήθε 

κε πξαγκαηηθά πιηθά (π.ρ. ηνκέο θνξκψλ, θαξπνχο, θχιια, επηιεγκέλα θπηηθά είδε ηεο 

πεξηνρήο) πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ πιάθα plaxi glass πάρνπο 5 ρηι, πξνζαξκνζκέλε επί 

ηεο νξηδφληηαο επηθάλεηαο ηνπ πάγθνπ κε απνζηάηεο. Θάζε πάγθνο θσηίδεηαη απφ 

ζπζηνηρία ηεζζάξσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ Γ αλαξηεκέλα απφ ηε κεηαιιηθή δνκή 

κε ιακπηήξεο LED 24o. 

 

Ζ επηδαπέδηα πξνζήθε απνηειείηαη απφ μχιηλν θνξκφ θαη πφδηα θαηαζθεπαζκέλα απφ 

MDF κε θηλίξηζκα θπζηθήο δξπφο ζχκθσλα κε ην Πρέδην 7. Ξεξηκεηξηθά πξνζηαηεχεηαη 

απφ επηθάλεηεο αδηάθαλνπ plexi glass πάρνπο 5 ρηι. πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηνλ θνξκφ 

ηεο πξνζήθεο κε θνριίεο allen. Ν θσηηζκφο ηεο πξνζήθεο γίλεηαη απφ δχν θσηηζηηθά 

ζψκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε εληαία ξνεθφξν ξάγα αλαξηεκέλε ζηε κεηαιιηθή δνκή. 

Ρα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη ηχπνπ Α κε ιακπηήξα LED 24o. 

 

Δξοπλιζμόρ Ρεμάσια Ξποδιαγπαθέρ 
Φσηηζηηθφ ζψκα (ηχπνπ Γ) 8 Θξεκαζηφ θσηηζηηθφ αινπκηλίνπ κε αλάξηεζε 2Κ 

RAL 9016 matt. 

Ιακπηήξαο 8 GLOBE LED, 8W, 2700K 
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Έκθεμα 6. ΔκΘεμαηικά ζύνολα αναπηημένα από ηην οποθή (Πσέδιο 7) 

 

Ρν Έθζεκα 6 απνηειείηαη απφ δχν εθζεκαηηθά ζχλνια αλαξηεκέλα απφ ηελ νξνθή: (α) 

κηα ζπζηνηρία ηξηψλ νζνλψλ 32’’ θαη (β) κία νκάδα εθηππψζεσλ ζε κνπζακά. 

 

Ζ ζπζηνηρία νζνλψλ απνηειεί εγθαηάζηαζε γηα πξνβνιή ηξηψλ παξαγσγψλ video 

δηάξθεηαο πεξί ην 1 ιεπηφ ην θαζέλα κε εηθφλα θαη ππφηηηινπο (εθφζνλ θξηζεί φηη 

απαηηείηαη). Ρα ζέκαηα είλαη παξεκθεξή θαη αιιεινζπκπιεξνχκελα θαη κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά σο ππνζηεξηθηηθφ επνπηηθφ πιηθφ γηα νπνηαδήπνηε 

εθζεκαηηθή ελφηεηα θαη’ επηινγή. Αλακεηαδφηεο ήρνπ είλαη κφλν κία απφ ηηο νζφλεο. 

 

Νη νζφλεο πξνζαξκφδνληαη ζε εηδηθή κεηαιιηθή θαηαζθεπή πνπ θαηαζθεπάδεηαη 

ζχκθσλα κε ην Πρέδην 7 θαη αλαξηάηαη απφ ηε κεηαιιηθή δνκή. Νη ηξεηο νζφλεο 

παίξλνπλ ζήκα απφ ελζσκαησκέλε ζχξα USB. Ζ ξεπκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ηελ 

πθηζηάκελε ςεπδνξνθή ηνπ θηεξίνπ. 

 

Νη εθηππψζεηο ζε κνπζακά γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 

εθηππψζεσλ θαη αλαξηψληαη απφ ηε κεηαιιηθή δνκή ζχκθσλα κε ην Πρέδην 7. Νη 

κεηαιιηθέο ίλνμ ξάβδνη εμαζθαιίδνπλ ην ηθαλνπνηεηηθφ «ηέλησκα» ησλ αλαξηεκέλσλ 

εθζεκαηηθψλ επηθαλεηψλ. Ν θσηηζκφο ησλ αλαξηεκέλσλ εθηππψζεσλ γίλεηαη κε 

ηέζζεξα θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ Α θαη ιακπηήξεο IRC 111 δέζκεο 8 o πνπ 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο ξνεθφξνπο ξάγεο ησλ Δθζεκάησλ 4, 7 & 8. 

  

Δξοπλιζμόρ Ρεμάσια Ξποδιαγπαθέρ 
Νζφλε ηειεφξαζεο 32” 3 Νζφλε ηειεφξαζεο 

Γηαγψληνο 32’’ 
Aspect Ratio 16:9 
Κέγηζηε αλάιπζε 1920x1080 
Γσλία ζέαζεο 178°/178°  
Γέθηεο ηειεφξαζεο NAI 

Input: HDMI, USB, CL SLOT, VGA, Media Player, 
Ethernet 
Δγγξαθή ζε USB - HDD 
Ξηζηνπνηήζεηο Α 

Βάζε αλάξηεζεο νζφλεο  3 Βάζε αλάξηεζεο νζφλεο 32’’  

Κνλάδα απνζήθεπζεο  3 Flash memory stick 32Gb USB 3  
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Έκθεμα 7. Κεηαλλικά πλαίζια με ξύλινερ εκθεμαηικέρ επιθάνειερ (Πσέδια 2.1 

και 8) 

 

Πχλζεην έθζεκα απνηεινχκελν απφ ηξία πιαίζηα πνπ θέξνπλ (α) ζχκκηθην πάλει 

εθηππσκέλνπ plexi glass 5 ρηι θαη δηάηξεηνπ MDF πάρνπο 5 ρηι κε θαπιακά δξπφο ζε 

θφληξα πιαθέ πάρνπο 12 ρηι πνπ θέξεη νζφλε αθήο (β) ζχκκηθην πάλει εκηδηάθαλνπ 

plexi glass 5 ρηι κε θφληξα πιαθέ πάρνπο 12 ρηι. (γ) ζχκκηθηα πάλει δηάηξεηνπ MDF 

πάρνπο 5 ρηι κε θαπιακά δξπφο ζε θφληξα πιαθέ πάρνπο 12 ρηι. (δ) κία μχιηλε θφγρε 

κε ξάθη πνπ θέξεη νζφλε ηειεφξαζεο, (ε) κία μχιηλε θφγρε κε επνπηηθφ πιηθφ (Βιέπε 

Πρέδην 8). 

 

Ρν ζχκκηθην πάλει εθηππσκέλνπ plexi glass θαη δηάηξεηνπ MDF κε θαπιακά δξπφο ζε 

θφληξα πιαθέ πάρνπο 12 ρηι θαζψο θαη ηα ζχκκηθηα πάλει δηάηξεηνπ MDF πάρνπο 5 ρηι 

κε θαπιακά δξπφο ζε θφληξα πιαθέ πάρνπο 12 ρηι. ζηεξίδνληαη ζηηο θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο κεηαιιηθέο δηαηνκέο κε θνριίεο allen ζχκθσλα κε ην Πρέδην 8. Φέξεη 

νζφλε αθήο πνπ αλαξηάηαη κε εηδηθή βάζε πάλσ ζην ζχκκηθην πάλει. Ζ νζφλε αθήο 

ππνζηεξίδεηαη απφ Ζ/ πνπ ηνπνζεηείηαη ζην έθζεκα 2 

Ρν ζχκκηθην πάλει εκηδηάθαλνπ plexi glass κε θφληξα πιαθέ πάρνπο 12 ρηι. ζηεξίδεηαη 

επί ηνπ κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ κε θφιια. 

 

Ζ μχιηλε θφγρε κε ξάθη θαηαζθεπάδεηαη απφ MDF κε θηλίξηζκα θπζηθφ μχιν δξπφο 

ζχκθσλα κε ην ζρέδην. Φέξεη νζφλε ηειεφξαζεο 24’’ πνπ ιεηηνπξγεί απηφλνκα ρσξίο 

ηελ ππνζηήξημε Ζ/. Πην ξάθη ηεο θφγρεο ηνπνζεηνχληαη ηξεηο κάζθεο VR πνπ 

ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα κε ελζσκαησκέλεο ζπζθεπέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Πηελ θφγρε, 

θάησ απφ ην ξάθη ηνπνζέηεζεο ησλ ζπζθεπψλ VR ππάξρνπλ ξεπκαηνδφηεο θφξηηζεο 

ησλ ζπζθεπψλ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 

 

Ζ θφγρε επνπηηθνχ πιηθνχ θαηαζθεπάδεηαη απφ MDF κε θηλίξηζκα θπζηθφ μχιν δξπφο 

ζχκθσλα κε ην Πρέδην 8 θαη ζηεξίδεηαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλε κεηαιιηθή 

δηαηνκή. Φέξεη έμη εθηππσκέλεο επηθάλεηεο απφ ζθιεξφ PVC. Πηε θφγρε ηνπνζεηείηαη 

δηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε πνπ ππάξρεη ζηελ πθηζηάκελε εθζεζε πνπ ζα απνμεισζεί. 

 

Ρν ζχλνιν ηνπ εθζέκαηνο θσηίδνληαη απφ πέληε θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη 

ζε εληαία ξνεθφξν ξάγα αλαξηεκέλε ζηε κεηαιιηθή δνκή. Ρα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη 

ηχπνπ Α κε ιακπηήξα LED 24o. 

 

Δξοπλιζμόρ Ρεμάσια Ξποδιαγπαθέρ 
Κνλάδεο Ζ/  1 Dell Optiplex 790 SFF 

Intel core i5 2400 
3.1 GHz, 4 GB RAM 
DDR3 1333MHz 
500 GB hard disk  
7200 rpm 16 MB ca 
DVD SATA 
Windows 10 home 

Νζφλε αθήο LED 24'' 1 Γηαγψληνο 24’’ 
Aspect Ratio 16:9 
Κέγηζηε αλάιπζε 1920x1080 
Φσηεηλφηεηα 200 CD/M²  
Αληίζεζε MEGA DCR (5000000:1) 

Σξφλνο απφθξηζεο 5 MS 
Γσλία ζέαζεο 178°/178° 
Γέθηεο ηειεφξαζεο ΝΣΗ 

Input: D-Sub1  
Ξηζηνπνηήζεηο ENERGY STAR 5.0  
Σξψκα BLACK 
Webcam ΝΣΗ 
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Ρερλνινγία Νζφλεο LED 

UPS 1 Cyber Power 1050 VA Line interactive 1050VA, 
630Watts, 2x battery 12V 6Ah 

Νζφλε ηειεφξαζεο 24'' 1 Νζφλε ηειεφξαζεο 24'' 
Γηαγψληνο 24'' 
Aspect Ratio 16:9 
Κέγηζηε αλάιπζε 1920x1080 
Φσηεηλφηεηα 300 CD/M²  

Σξφλνο απφθξηζεο 5 MS  
Γσλία ζέαζεο 178°/178°  
Γέθηεο ηειεφξαζεο NAI 
Input: HDMI, USB, CL SLOT, VGA, Media Player 
Δγγξαθή ζε USB- HDD 
Ξηζηνπνηήζεηο Α+ 

Βάζε αλάξηεζεο νζφλεο 2 Βάζε αλάξηεζεο νζφλεο 24’’ 

Κνλάδα απνζήθεπζεο  1 Flash memory stick 32Gb USB 3  

Κάζθα VR 3 Αηζζεηήξαο: Δπηηαρπλζηφκεηξν, γπξνζθνπηθφο, 

βαξχηεηαο,θσηφο. 
Νπηηθφ πεδίν: 101°. 
Camera: Ξξνεπηζθφπεζε κε πςειφ ξπζκφ 

αλαλέσζεο (60 pics) 
Σξψκα: Καχξν. 
Ππλδεζηκφηεηα: micro USB 1.1, USB type-C. 
Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά: πίζσ θνπκπί, θνπκπί 
έληαζεο, θαηάιιειν γηα κπσπία / ππεξκεηξσπία. 

Θηλεηφ ηειέθσλν  3 Νζφλε: 5.1", RAM: 4GB, Κλήκε: 32GB, Θάκεξα: 

12MP, Selfie: 5MP, Ξπξήλεο CPU: 4+4 
Non removable Li –Ion 3000 mAh battery  

Φσηηζηηθφ ζψκα (ηχπνπ Α) 6 Ππνη ξάγαο ρπηφ αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθήο 
βαθήο (9016 matt) θσληθνχ ζρήκαηνο δηακέηξνπ 
12 εθαηνζηψλ, κήθνπο 16 εθαηνζηψλ θαη βξαρίνλα 

ζηήξημεο δηαζηάζεσλ 10Σ3Σ2,5 εθαηνζηά γηα 
θίλεζε ζηνλ νξηδφληην θαη ζην θαηαθφξπθν άμνλα, 

230V. 

Ιακπηήξαο 6 LED 12W 1200 LUMEN 230V 2700K 24D DIMM 

Ονεθφξνο ξάγα 2 Θπθιψκαηνο GB 2200, κήθνο 2 κέηξα, ιεπθή. 

Πχλδεζκνο επζείαο  1 Ρχπνπ GB 21 ιεπθφο. 

Δμάξηεκα ζχλδεζεο ξάγαο 1 Ρχπνπ GBS 18. 

Ράπα ξάγαο 1 Ρχπνπ GB 41 ιεπθή. 

Ρξνθνδνηηθφ ξάγαο  1 Ρχπνπ GB 11 ιεπθφ. 

Αλάξηεζε 6 SP W1 WHITE L1500mm 

 

 

Έκθεμα 8. Θόγσερ - διαθανοζκόπεια και κόγση - πποθήκη (Πσέδια 2.1 και 9) 

 

Πχλζεην έθζεκα απνηεινχκελν απφ ηξία πιαίζηα πνπ θέξνπλ (α) δχν θφγρεο - 

δηαθαλνζθφπεηα θαη (β) κία θφγρε - πξνζήθε. 

 

Νη θφγρεο - δηαθαλνζθφπεηα θαηαζθεπάδνληαη απφ MDF κε θηλίξηζκα θπζηθφ μχιν δξπφο 

ζχκθσλα κε ην Πρέδην 9 θαη ζηεξίδεηαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλε κεηαιιηθή 



Έθζεζε Γηεπζέηεζεο ηνπ Δθζεζηαθνχ Ξεξηερνκέλνπ ηνπ ΘΞ Γάζνπο Πηξνθπιηάο - Ιηκλνζάιαζζαο Θνηχρη  

ΚΓΦΗ-ΔΘΒ Δπικαιποποίηζη Ηούνιορ 2019 

  26 

δηαηνκή. Δμαζθαιίδνληαη επί ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ κε εζσηεξηθέο θξπθέο ζηεξίμεηο 

κε θνριίεο. 

 

Ζ πξφζζηα επηθάλεηα ζε φιε ηεο ηελ επηθάλεηα θάζε δηαθαλνζθνπείνπ είλαη 

απνζπψκελν εθηππσκέλν plexi glass. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ επί ηνπ θνξκνχ ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο θφγρεο γίλεηαη κε ηελ αθαίξεζε ησλ μχιηλσλ πήρεσλ πνπ ππάξρνπλ 

κπξνζηά απφ ηε γπάιηλε επηθάλεηα ηνπ δηαθαλνζθνπείνπ πνπ θαηαζθεπάδνληαη 

ζχκθσλα κε ην Πρέδην 9. Νη πήρεηο πξνζαξκφδνληαη επί ηνπ θνξκνχ κε θνριίεο allen. 

 

Ζ θσηηζηηθή ππνδνκή ηνπ δηαθαλνζθνπείνπ απνηειείηαη απφ γξακκηθά θσηηζηηθά 

ζψκαηα ιακπηήξσλ LED. 

 

Αληίζηνηρεο θαηαζθεπήο είλαη θαη ε θφγρε - πξνζήθε. Θαηαζθεπάδεηαη απφ MDF κε 

θηλίξηζκα θπζηθφ μχιν δξπφο ζχκθσλα κε ην Πρέδην 9 θαη ζηεξίδεηαη ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλε κεηαιιηθή δηαηνκή. Δμαζθαιίδεηαη επί ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ κε 

εζσηεξηθέο θξπθέο ζηεξίμεηο κε θνριίεο. 

 

Ζ πξφζζηα επηθάλεηα plexi glass είλαη απνζπψκελε θαη πξνζαξκφδεηαη απεπζείαο επί ηνπ 

θνξκνχ κε εκθαλείο θνριίεο allen. Κέξνο ηεο επηθάλεηαο θέξεη εθηχπσζε (Βιέπε Πρέδην 

9). Ζ πξνζήθε θσηίδεηαη απφ δχν θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε εληαία 

ξνεθφξν ξάγα αλαξηεκέλε επί ηεο κεηαιιηθήο δνκήο. Ρα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη ηχπνπ 

Α κε ιακπηήξα LED 24o. 

 

Δξοπλιζμόρ Ρεμάσια Ξποδιαγπαθέρ 
Φσηηζηηθφ ζψκα (ηχπνπ Α) 4 Ππνη ξάγαο ρπηφ αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθήο 

βαθήο (9016 matt) θσληθνχ ζρήκαηνο δηακέηξνπ 
12 εθαηνζηψλ, κήθνπο 16 εθαηνζηψλ θαη βξαρίνλα 
ζηήξημεο δηαζηάζεσλ 10Σ3Σ2.5 εθαηνζηά γηα 
θίλεζε ζηνλ νξηδφληην θαη ζην θαηαθφξπθν άμνλα, 
230V. 

Ιακπηήξαο 4 LED 12W 1200 LUMEN 230V 2700K 24D DIMM 

Ονεθφξνο ξάγα 1 Θπθιψκαηνο GB 2200, κήθνο 2 κέηξα, ιεπθή. 

Πχλδεζκνο επζείαο  1 Ρχπνπ GB 21 ιεπθφο. 

Δμάξηεκα ζχλδεζεο ξάγαο 1 Ρχπνπ GBS 18. 

Ράπα ξάγαο 1 Ρχπνπ GB 41 ιεπθή. 

Ρξνθνδνηηθφ ξάγαο  1 Ρχπνπ GB 11 ιεπθφ. 

Γξακκηθφ θσηηζηηθφ LED 11 Κε ειεθηξνληθφ κεηαζρεκαηηζηή slim line diffuser 
28W, κήθνο 1.50 κέηξν. 

Ιακπηήξαο 11 T5 28W, κήθνο 1.50 κέηξν. 

Γξακκηθφ θσηηζηηθφ LED 11 Κε ειεθηξνληθφ κεηαζρεκαηηζηή slim line diffuser 
21W, κήθνο 1,20 κέηξα. 

Ιακπηήξαο 11 T5 21W, κήθνο 1.20 κέηξα. 
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Έκθεμα 9. Δπγαζηήπι ηηρ θύζηρ για ηα παιδιά (Πσέδιο 10) 

 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε επελδχζεσλ ζηελ 

πεξηκεηξηθή ηνηρνπνηία, ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ελφο (1) επίπινπ βηβιηνζήθεο κε 

ελζσκαησκέλν πάγθν εξγαζίαο κε δχν (2) νζφλεο αθήο 19’’, ηελ θαηαζθεπή θαη 

ηνπνζέηεζε ελφο (1) θαζηζηηθνχ πάγθνπ, ηε ζπληήξεζε θαη ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ 

ρψξνπ ηνπ πθηζηάκελνπ δπζδηάζηαηνπ νκνηψκαηνο θνπθνπλαξηάο, ηελ αγνξά θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε δχν (2) ηξαπεδηψλ θαη ηεζζάξσλ (4) ζθακπψ γηα παηδηά. 

 

Νη πεξηκεηξηθέο επελδχζεηο γίλνληαη απφ MDF βακκέλα κε ιάθα ζε ρξψκαηα RAL 

2005,2003,1018 θαη 5018 ζχκθσλα κε ην Πρέδην 10. Κέζσ ησλ επελδχζεσλ 

απελεξγνπνηείηαη ε πθηζηάκελε εμσηεξηθή πφξηα. Νη πεξηκεηξηθέο επελδχζεηο 

ηνπνζεηνχληαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ζχλδεζεο ηνπ ρψξνπ κε ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν 

(Βιέπε Έθζεκα 4). Ρπρνχζεο αηέιεηεο ζηε ζπλαξκνγή λέαο θαηαζθεπήο θαη επελδχζεσλ 

ζα αληηκεησπηζηνχλ κε αξκνθάιππηξα απφ ην θηλίξηζκα ηνπ πιηθνχ ηεο θαηαζθεπήο ηεο 

εηζφδνπ. 

 

Κέζσ ησλ επελδχζεσλ απελεξγνπνηείηαη ε πθηζηάκελε εμσηεξηθή πφξηα. Ξξνβιέπεηαη 

επί ηεο επέλδπζεο θαηαζθεπή ζπξίδαο επίζθεςεο γηα ηνλ θεληξηθφ ειεθηξνινγηθφ 

πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ. Νη νξαηέο επηθάλεηεο ησλ 

πεξηκεηξηθψλ ηνίρσλ βάθνληαη κε πδξφρξσκα απφρξσζεο αληίζηνηρεο ηνπ RAL 4009. 

 

Ν θαζηζηηθφο πάγθνο θαηαζθεπάδεηαη απφ MDF βακκέλνο κε ιάθα ζε ρξψκαηα RAL 6018 

ζχκθσλα κε ην Πρέδην 10. Ζ βηβιηνζήθε θαηαζθεπάδεηαη εμ νινθιήξνπ απφ MDF κε 

θηλίξηζκα θπζηθφ μχιν δξπφο ζχκθσλα κε ην ζρέδην. Νη δχν (2) νζφλεο αθήο 

ελζσκαηψλνληαη ζηνλ νξηδφληην πάγθν εξγαζίαο ηεο βηβιηνζήθεο ζε εηδηθά δηαλνηγκέλε 

νπή θαη ζπλδένληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο Ζ/ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ρψξν δηαδξφκνπ 

κπξνζηά απφ ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο. 

 

Ρν Δξγαζηήξη θσηίδεηαη κε θπζηθφ θσο απφ ην πθηζηάκελν άλνηγκα ηνπ παξαζχξνπ θαη 

απφ ηα πθηζηάκελα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ δηαηεξνχληαη. 

 

Δξοπλιζμόρ Ρεμάσια Ξποδιαγπαθέρ 
Νζφλε αθήο 19’’ 2 Νζφλε αθήο 19’’ 5:4 1280X1024 with serial and 

usb interface 160 x 160 viewing angle 

Ξιάηνο 368mm 
Ύςνο 306mm 

Αλάιπζε 1280x 1024 
250 CD/M2, 20.000:1, 14MS, 1280x1024, 15PIN 
DSUB,  

Κνλάδα Ζ/ 2 Dell Optiplex 790 SFF 
Intel core i3 2100 

3.1 GHz, 4 GB RAM 
DDR3 1333MHz 
500 GB hard disk  
7200 rpm 16 MB ca 
DVD SATA 
Windows 10 home 

UPS  1 Cyber Power 1500 VA Line interactive 1500VA, 
900Watts, 2x battery 12V 9Ah 

Θαιψδην ηχπνπ VGA  2  

Πθακπφ 6 Απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ θαηάιιειν γηα παηδηθή ρξήζε 

Ρξαπέδηα 2 Απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ θαηάιιειν γηα παηδηθή ρξήζε 
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ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΘΡΞΩΠΔΩΛ 

 

ΤΖΦΗΑΘΔΠ ΔΘΡΞΥΠΔΗΠ ΠΔ ΜΙΗΛΑ ΡΑΚΞΙΝ ΘΑΗ ΚΝΠΑΚΑ 

 

-  Δθηππσηήο κε ηερλνινγία UV. 

- Δθηππψλεη κεγάιν θάζκα επηθαλεηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε νη επηθάλεηεο λα είλαη 

θαζαξέο, απφιπηα ιείεο θαη επίπεδεο. Θαηάιιειν γηα εζσηεξηθή αιιά θαη εμσηεξηθή 

ρξήζε. Γελ απαηηείηαη κεηέπεηηα πιαζηηθνπνίεζε-βεξλίθσκα (lamination). H εθηχπσζε 

είλαη αδηάβξνρε. Ν εθηππσηήο ηππψλεη έσο θαη 160 m² ηελ ψξα. 

- Κέζσ ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο εθηχπσζεο, επηηπγράλεηαη κέγηζηε πνηφηεηα. Πηελ 

εθηχπσζε θεηκέλνπ επηηπγράλεηαη απφιπηε αθξίβεηα θαη επθξίλεηα ζηηο αθκέο ησλ 

γξακκάησλ, αθφκα θαη ζηελ εθηχπσζε ησλ κηθξφηεξσλ δπλαηψλ γξακκαηνζεηξψλ, 

κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηχπνπ Quadro Array (ηεηξαρξσκία) θαη ηεο ειεγρφκελεο 

droplet geometry (γεσκεηξίαο κε ηαπηφρξνλν ςεθαζκφ ζηαγνληδίσλ.) Δηδηθή 

εθηχπσζε γηα ηε κέγηζηε επθξίλεηα ζε εθηχπσζε ραξηψλ. 

- Πηελ εθηχπσζε ρξσκάησλ, απνδίδεηαη αλάιπζε έσο θαη 400-600dpi (θσηνγξαθηθή 

πνηφηεηα κε επξεία γθάκα ρξσκάησλ θαη δηαβαζκίζεσλ), ράξε ζην κηθξφ κέγεζνο ηεο 

απφιπηα ειεγρφκελεο, (βάζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ δεηνχκελνπ ζέκαηνο εθηχπσζεο) 

θνπθίδαο εθηχπσζεο. 

- Κειάληα UV, άνζκα, ρσξίο βαξέα κέηαιια, θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη αλζεθηηθά 

ζηνλ ρξφλν θαη ηελ έθζεζε ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ απεπζείαο έθζεζε ζε 

ειηαθφ θσο. 

- Κεγάιε πξνζθφιιεζε ηνπ κειαληνχ ζην πιηθφ, αλεμάξηεηα αλ είλαη πνξψδεο ή φρη. 

- Κειάληα ηχπνπ VOC-free ρσξίο ηελ έλδεημε Λ ηεο EEC (Δπξσπατθήο Νηθνλνκηθήο 

Έλσζεο) πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο θηλδχλνπο γηα ην πεξηβάιινλ ησλ ρεκηθψλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηα κειάληα. 

 

 

ΤΖΦΗΑΘΔΠ ΔΘΡΞΥΠΔΗΠ ΠΔ PLEXI GLASS 

 

Ζ εθηχπσζε επί ησλ επηθαλεηψλ plexi glass ζα έρεη θσηνγξαθηθή πνηφηεηα θαη ζα 

πιεξνί ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο:  

(α) ειάρηζηε αλάιπζε 1440 dpi,  

(β) ηερλνινγία εθηχπσζεο UV,  

(γ) εμαζθάιηζε επειημίαο ζηε δηαρείξηζε ηεο ιεπθήο κειάλεο γηα ηελ απφδνζε ησλ 

ρξσκάησλ ζηα δηαθαλή κέξε ηεο πξνο εθηχπσζε επηθάλεηαο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5 

 

  
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΡΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ 
 
Γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηνπνζέηεζε ηεο λέαο έθζεζεο ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ Θέληξνπ 

Ξιεξνθφξεζεο Γάζνπο Πηξνθπιηάο - Ιηκλνζάιαζζαο Θνηχρη απαηηείηαη ην πνζφ ησλ 

136.287,00 επξψ πιένλ 24%ΦΞΑ (32.709,00 επξψ), δειαδή ζχλνιν 168.995,00 

επξψ. Αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δίδεηαη ζηνπο Ξίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ: 

 

 

Θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ 128.987 

Θφζηνο πξνκεζεηψλ 7.300 

ΠΛΝΙΝ 136.287 

ΦΞΑ 24 % 32.709 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 168.995 

 

 

Ξεπιγπαθή επγαζιών Θόζηορ (εςπώ) 

Ππληνληζκφο εξγαζηψλ θαη επηκέιεηα έθζεζεο 9.250 

Δπηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε εθζεκάησλ  Ππγγξαθή θαη 

επηκέιεηα θεηκέλσλ –- Απφδνζε θεηκέλσλ ζηελ αγγιηθή 

16.650 

Δπνπηηθφ πιηθφ, π.ρ. θσηνγξαθίεο ζθίηζα, ράξηεο (απφθηεζε 

θαη επεμεξγαζία πθηζηάκελνπ, παξαγσγή λένπ) 

7.500 

Γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο εθζεκάησλ θαη εθαξκνγψλ 8.000 

Γεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθψλ παξαγσγψλ (πνιπκεζηθήο 

εθαξκνγήο γηα ηα πνπιηά, πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο γηα ην 
Δξγαζηήξην ηεο θχζεο, ηαηλίαο γηα VR, ηαηλίαο γηα ηελ παλίδα θαη 

ηξηψλ ηαηληψλ γηα ηελ πεξηνρή.  

33.000 

Γεκηνπξγία καθέηαο θαη ζπληήξεζε πθηζηάκελεο θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ πθηζηάκελεο έθζεζεο 

10.000 

Φσηηζκφο 3.000 

Δμνπιηζκφο (Ζ/, ηειενξάζεηο, γπαιηά VR θ.ά.) 4.000 

Ξξαγκαηηθά πιηθά θα εθπαηδεπηηθά πιηθά γηα παηδηθή γσληά 300 

Γεκηνπξγία θαη ηνπνζέηεζε εθζεκάησλ θαη Δξγαζηεξίνπ ηεο 

Φχζεο γηα ηα παηδηά 

44.587 

ΠΛΝΙΝ 136.287 

ΦΞΑ (24%) 32.709 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 168.995 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6 

 

  
ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖΠ 
ΔΘΘΔΚΑΡΩΛ 
 
Γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εθζεκάησλ ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ 

Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο γξνηφπσλ Γάζνπο Πηξνθπιηάο – Ιηκλνζάιαζζαο Θνηχρη 

απαηηνχληαη νθηψ (8) κήλεο. Νη εξγαζίεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ δηαθξίλνληαη ζε δχν 

θάζεηο, φπσο απηέο δίδνληαη αθνινχζσο: 

 

ΦΑΠΖ Α 

 Δπηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ θαη ελνηήησλ ηεο έθζεζεο ηνπ 

Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο. 

 Ππγγξαθή θαη επηκέιεηα ησλ θεηκέλσλ ησλ εθζεκαηηθψλ επηθαλεηψλ ηεο έθζεζεο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Ππλνπηηθή απφδνζε ησλ θεηκέλσλ ησλ εθζεκαηηθψλ επηθαλεηψλ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. 

 Ξξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε επνπηηθφ πιηθφ, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπ 

πθηζηάκελνπ επνπηηθνχ πιηθνχ ησλ εθζεκάησλ (π.ρ. θσηνγξαθηθφ πιηθφ, 

ραξηνγξαθηθφ πιηθφ, ζθίηζα) θαη δεκηνπξγία λένπ, κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ 

εθζεκάησλ. 

 Γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ εθζεκαηηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ Θέληξνπ 

Ξιεξνθφξεζεο. 

 Πρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ ηνπ Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο (Έθζεκα 7 - Νξληζνπαλίδα θαη 

Δξγαζηήξην ηεο Φχζεο -Γξαζηεξηφηεηεο), ζχληαμε ηεο δνκήο θαη ησλ θεηκέλσλ 

ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. 

 Πρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πιηθνχ ησλ 

πξνβνιψλ ησλ Δθζεκάησλ 6 θαη 7, ζχληαμε ηνπ ζελαξίνπ θαη έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ θηλεκαηνγξάθεζεο.  

 Πρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηαηλίαο γηα 

πξνβνιή ζηα γπαιηά VR γηα ην Έθζεκα 7. Έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

θηλεκαηνγξάθεζεο. 

 Πρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο λέαο καθέηαο. 

Ππιινγή θαη επεμεξγαζία ραξηνγξαθηθνχ πιηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πξνπιάζκαηνο. 

 Ππιινγή, αμηνιφγεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη πιηθψλ 

πξνο έθζεζε. 

 Έξεπλα αγνξάο, πξνεηνηκαζία δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επηινγή θαη πξνκήζεηα ηνπ 

εμνπιηζκνχ ησλ εθζεκάησλ. 

 Πρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ εξγαζηψλ δεκηνπξγίαο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εθζεκάησλ, ηνπ ρψξνπ 

ππνδνρήο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ. 

 

Γιάπκεια: 5 κήλεο απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

Παπαδοηέα: 

α) Θείκελα ησλ εθζεκαηηθψλ επηθαλεηψλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. 

β) Γνκή θαη θείκελα (ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα) ησλ πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ. 

γ) Πελάξην πξνβνιψλ Δθζεκάησλ 6 θαη 7. 

δ) Γξαθηζηηθφο ζρεδηαζκφο εθζεκαηηθψλ επηθαλεηψλ. 

 

ΦΑΠΖ Β’: Γηάξθεηα 3 κήλεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο Α’ Φάζεο 
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 Ξαξαγσγή ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ Δθζέκαηνο 7 θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

ηεο Φχζεο. 

 Ξαξαγσγή ηεο ηαηλίαο πξνβνιήο ζηα γπαιηά VR. 

 Ξαξαγσγή ησλ πξνβνιψλ ησλ Δθζεκάησλ 6 θαη 7. 

 Γεκηνπξγία ηεο λέαο καθέηαο (Έθζεκα 3) θαη ζπληήξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαη 

ησλ ινηπψλ πξνο έθζεζε ζηνηρείσλ. 

 Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη θσηηζηηθψλ, ζπλνδψλ πιηθψλ θαη 

εμαξηεκάησλ ζην Θέληξν Ξιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Έθζεζεο Γηεπζέηεζεο ηνπ Δθζεζηαθνχ Ξεξηερνκέλνπ ή αλψηεξεο. 

 Ξξνκήζεηα πξαγκαηηθψλ πιηθψλ γηα ηελ έθζεζε θαη πιηθψλ γηα ηελ παηδηθή 

γσληά. 

 Γεκηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εθζεκάησλ. 

 Δηθαζηηθή επηκέιεηα θαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θέληξνπ Ξιεξνθφξεζεο. 

Γιάπκεια: 3 κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηεο Φάζεο Α. 

Παπαδοηέα: 

α) Ξνιπκεζηθέο εθαξκνγέο ην Έθζεκα 7 θαη ην Δξγαζηήξην ηεο Φχζεο. 

β) Ξαξαγσγή ηαηλίαο γηα πξνβνιή ζε γπαιηά VR γηα ην Έθζεκα 7 

γ) Ξξνβνιέο γηα ηα Δθζέκαηα 6 θαη 7. 

δ) Καθέηα γηα ην Έθζεκα 3. 

ε) Ξξαγκαηηθά πιηθά θαη πιηθά γηα ηελ παηδηθή γσληά. 

δ) Δλλέα (9) εθζέκαηα ηνπνζεηεκέλα ζην Θέληξν Ξιεξνθφξεζεο. 
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