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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εφορείας αρχαιοτήτων Ημαθίας είναι α) η επιστημονική έρευνα, η
αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των
αρχαιοτήτων, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και
αλλοδαπή. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε
αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και
διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη
περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και β) η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των
αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών,
χωρικής τους ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά
προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές
δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και για την παραγωγή
συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.
Υφιστάμενη κατάσταση‐υποδομές
Το σύνολο των ειδών θα εγκατασταθεί στους υφιστάμενους εκθεσιακούς χώρους του νέου Μουσείου
των Αιγών.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.
Η σύμβαση αφορά στην επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών
και ειδικών φωτιστικών σωμάτων εκθεσιακών χώρων, του υποέργου 3: «Προμήθεια και
εγκατάσταση προθηκών και ειδικών φωτιστικών συστημάτων εκθεσιακών χώρων» της
πράξης «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας ‐ Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο ‐ Φάση Β'»
Στην προμήθεια των ειδών περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης των
προθηκών με τα ειδικά φωτιστικά τους συστήματα καθώς και τα συστήματα κλιματισμού, όπου
υπάρχουν, ώστε αυτές να καταστούν πλήρως λειτουργικές.
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς‐Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων
Προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση με την αγορά από τις από 19.07.2017 έως 18.08.2017 κατά την οποία
υποβλήθηκαν παρατηρήσεις επί της διακήρυξης του διαγωνισμού, οι οποίες, στα σημεία που
κρίθηκε εύλογο από την αναθέτουσα αρχή, ενσωματώθηκαν στην παρούσα.
Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης
Η υπ. αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./Δ.Μ.Μ.Π.Κ./16715/307/23‐02‐2012 Υ.Α. Έγκριση της αρχιτεκτονικής, στατικής,
ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης εφαρμογής και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης του έργου
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«Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας ‐ Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο»
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα
Επιλέχθηκε η μη διαίρεση της σύμβασης σε τμήματα λόγω της συνάφειας των περιλαμβανόμενων
ειδών καθώς και των εργασιών τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης αυτών. Στην οικονομική
τους προσφορά οι συμμετέχοντες καλούνται να κοστολογήσουν κάθε ένα από τα είδη χωριστά για
λόγους καλύτερης εποπτείας των διαδικασιών παράδοσης και παραλαβής αυτών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου (βλ. σελ. 64 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ και Παράρτημα IV παρούσας διακήρυξης)
Πίνακας προθηκών

διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)
No.

CLIMA

ΤΥΠΟΣ

Ειδικά συστήματα
φωτισμού

1

Επίτοιχη

9600x1000x3200

NAI

2

Επίτοιχη

11500x800x3200

NAI

3

Επίτοιχη

17500x1500x3200

OXI

Ράγες με σποτ τύπου
Α
και Ενσωματωμένες
στο κρύσταλλο
ράγες με φωτιστικά
τύπου Β
Ράγες με σποτ τύπου
Α
και Ενσωματωμένες
στο κρύσταλλο
ράγες με φωτιστικά
τύπου Β
Ράγες με σποτ τύπου
Α

4

Επίτοιχη

5600x1500x3200

OXI

Ράγες με σποτ τύπου
Α

5

Επίτοιχη

5600x1500x3200

NAI

Ράγες με σποτ τύπου
Α

6

Επιδαπέδια

4000x800x850

NAI

7

Επίτοιχη

2100x800x3200

NAI
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Ενσωματωμένες στο
κρύσταλλο ράγες με
φωτιστικά τύπου Β
Ράγες με σποτ τύπου
Α
και Ενσωματωμένες
στο κρύσταλλο
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ράγες με φωτιστικά
τύπου Β

8

Επίτοιχη

2100x800x3200

NAI

9

Επίτοιχη

1800x800x3200

OXI

10

Επίτοιχη

1300x800x3200

OXI

11

Επίτοιχη

1800x800x3200

OXI

12

Επίτοιχη

1300x800x3200

OXI

13

Επίτοιχη

8000x1000x3200

OXI

Ράγες με σποτ τύπου
Α
και Ενσωματωμένες
στο κρύσταλλο
ράγες με φωτιστικά
τύπου Β
Ράγες με σποτ τύπου
Α
και Ενσωματωμένες
στο κρύσταλλο
ράγες με φωτιστικά
τύπου Β
Ράγες με σποτ τύπου
Α
και Ενσωματωμένες
στο κρύσταλλο
ράγες με φωτιστικά
τύπου Β
Ράγες με σποτ τύπου
Α
και Ενσωματωμένες
στο κρύσταλλο
ράγες με φωτιστικά
τύπου Β
Ράγες με σποτ τύπου
Α και
Ενσωματωμένες στο
κρύσταλλο ράγες με
φωτιστικά τύπου Β
Ράγες με σποτ τύπου
Α

14

Επίτοιχη

8000x1000x3200

OXI

Ράγες με σποτ τύπου
Α

15

Επιδαπέδια

4400x2000x750

NAI

16

Επιδαπέδια

4400x2000x750

NAI

17

Περίοπτη

800x800x2100

NAI

18

Περίοπτη

800x800x2100

NAI
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Ενσωματωμένες στο
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19

Περίοπτη

800x800x2100

NAI

20

Περίοπτη

800x800x2100

NAI

21

Περίοπτη

1000x1000x2100

NAI

22

Περίοπτη

800x800x2100

NAI

23

Περίοπτη

800x800x2100

NAI

24

Περίοπτη

800x800x2100

NAI

25

Περίοπτη

800x800x2100

NAI

26

Περίοπτη

1200x1200x2100

NAI

27

Περίοπτη

1000x1000x2000

OXI

28

Περίοπτη

4500x700x2000

OXI

29

Περίοπτη

4500x700x2000

OXI

30

Περίοπτη

800x2000x850

OXI

Ενσωματωμένες στο
κρύσταλλο ράγες με
φωτιστικά τύπου Β
Ενσωματωμένες στο
κρύσταλλο ράγες με
φωτιστικά τύπου Β
Ενσωματωμένες στο
κρύσταλλο ράγες με
φωτιστικά τύπου Β
Ενσωματωμένες στο
κρύσταλλο ράγες με
φωτιστικά τύπου Β
Ενσωματωμένες στο
κρύσταλλο ράγες με
φωτιστικά τύπου Β
Ενσωματωμένες στο
κρύσταλλο ράγες με
φωτιστικά τύπου Β
Ενσωματωμένες στο
κρύσταλλο ράγες με
φωτιστικά τύπου Β
Ενσωματωμένες στο
κρύσταλλο ράγες με
φωτιστικά τύπου Β
Ενσωματωμένες στο
κρύσταλλο ράγες με
φωτιστικά τύπου Β
Ενσωματωμένες στο
κρύσταλλο ράγες με
φωτιστικά τύπου Β
Ενσωματωμένες στο
κρύσταλλο ράγες με
φωτιστικά τύπου Β
Ενσωματωμένες στο
κρύσταλλο ράγες με
φωτιστικά τύπου Β

Μεθοδολογία υλοποίησης
Διάρκεια σύμβασης‐Χρόνοι παράδοσης
Ορίζεται μία συνολική προθεσμία παράδοσης η οποία εκτείνεται κατά μέγιστο σε έξι (6) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα, αν αυτό δηλώνεται από τον
συμμετέχοντα. Δήλωση μικρότερου χρονικού διαστήματος παράδοσης βαθμολογείται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2.3. (Κριτήρια ανάθεσης)
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Νέο κτήριο πολυκεντρικού μουσείου Αιγών
Δείγματα‐Δειγματοληψία‐Εργαστηριακές εξετάσεις
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Βλ. άρθρ. 6.4 παρούσης Διακήρυξης
Παραδοτέα‐Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Στα παραδοτέα περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση τριάντα (30) πλήρως
λειτουργικών προθηκών. Η παραλαβή των προθηκών θα είναι οριστική και θα γίνει αφού διαπιστωθεί
η τήρηση των όρων της παρούσης προδιαγραφής.
Εκπαίδευση προσωπικού
Μετά την πλήρη παράδοση των προθηκών απαιτείται από τον ανάδοχο η παροχή οδηγιών (χειρισμού
και συντήρησης) και εκπαίδευσης στο υπάρχον προσωπικό του Μουσείου για την σωστή και ασφαλή
χρήση αυτών. Μαζί με τις οδηγίες και την εκπαίδευση του προσωπικού θα παραδοθούν από τον
ανάδοχο σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» (as built) των προθηκών.
Εγγυήσεις‐Τεχνική Υποστήριξη
Προβλέπεται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 6.5 της
παρούσας. Η τεχνική υποστήριξη αξιολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3 Κριτήρια
Ανάθεσης.
Παρατάσεις
1
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και
δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έχει λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω
χρόνος, χωρίς να έχει εκτελέσει την ανατιθέμενη προμήθεια.
2
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
ολοκλήρωση της προμήθειας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
ολοκλήρωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Τροποποίηση Σύμβασης
Σύμφωνα με τους όρους της παραγρ. 4.5 της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Κωδ. ΣΑΕ ΕΠ0081
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. Έργου 2016ΕΠ 00810025
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης : «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας ‐ Κεντρικό
Μουσειακό Κτίριο ‐ Φάση Β'» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014‐2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 9378/23‐12‐2016 της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5000989.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 1.370.967,74 €
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα: Έχει προηγηθεί έρευνα
αγοράς που κατέληξε σε μία (1) προσφορά για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του
διαγωνισμού.
Τιμές αναφοράς:
Πρόκειται για εξειδικευμένη κατασκευή και συνεπώς δεν υπάρχουν τιμές αναφοράς
[62]
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Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης: Δεν προβλέπονται
Φ.Π.Α.‐Κρατήσεις‐δικαιώματα τρίτων‐επιβαρύνσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (παρ. 3 άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει),
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% (για προμήθεια υλικών) επί του καθαρού ποσού.
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΚΘΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
1.ΕΙΑΓΩΓΗ
Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΚΘΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ » για τισ ανάγκεσ του ζργου «Πολυκεντρικό Μουςείο
Βεργίνασ – Κεντρικό Μουςειακό Κτίριο - Φάςθ Β'» και αφορά ςε καταςκευι και τελικι τοποκζτθςθ εγκατάςταςθ των προκθκϊν που κα αποτελζςουν τον μόνιμο εξοπλιςμό τθσ αίκουςασ περιοδικϊν
εκκζςεων του Κεντρικοφ κτθρίου του Μουςείου.
2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΘΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΏΝ ΕΚΘΕΕΩΝ
Η αίκουςα των περιοδικϊν εκκζςεων του νζου Πολυκεντρικοφ Μουςείου των Αιγϊν είναι ενιαίοσ,
παραλλθλόγραμμοσ χϊροσ, διαςτάςεων κάτοψθσ 18,00Χ38,38μ.. Σο ελεφκερο φψοσ τθσ αίκουςασ είναι
6,90μ. και ζχει ενιαία επίπεδθ οροφι. Η ςτάκμθ τθσ αίκουςασ -0,30/0,00 είναι ίδια με τον χϊρο
υποδοχισ του μουςείου, ο οποίοσ αντίςτοιχα βρίςκεται ςτθν ίδια ςτάκμθ με το επίπεδο πρόςβαςθσ των
αυτοκινιτων ςτο προαφλιο υπαίκριό του χϊρο. Η αίκουςα ζχει κεντρικι είςοδο πλάτουσ 4,60μ. και φψουσ
2,60 μ., διαμζςου διαδρόμου πλάτουσ 4,90μ., ο οποίοσ καταλιγει ςτθν κεντρικι είςοδο του Μουςείου και
το χϊρο υποδοχισ των επιςκεπτϊν. Η αίκουςα επικοινωνεί με το χϊρο των αποκθκϊν και θ ζξοδοσ από
αυτιν, πλάτουσ 1,90μ., γίνεται προσ τον χϊρο υποδοχισ του εςτιατορίου του Μουςείου.
Οι εςωτερικοί τοίχοι τθσ αίκουςασ ζχουν ενιαίεσ, επίπεδεσ επιφάνειεσ επικαλυμμζνεσ με φφλλα ξθράσ
δόμθςθσ.
Σο πάτωμα τθσ αίκουςασ είναι επικαλυμμζνο με υπερυψωμζνο δάπεδο το οποία βρίςκεται ςε ςτάκμθ 30
εκ. πάνω από τθ ςτάκμθ του οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ. Σο δάπεδο αποτελείται από μεταλλικό ςκελετό ο
οποίοσ φζρει κάνναβο μαρμάρινων πλακϊν ςτακερισ διάςταςθσ 60Χ60 εκ.. Όλεσ οι πλάκεσ είναι
αποςπϊμενεσ εξαςφαλίηοντασ πρόςβαςθ ςτο χϊρο κάτω από το δάπεδο όπου βρίςκονται οι καλωδιϊςεισ
και παροχζσ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων τθσ αίκουςασ.
3. ΑΡΧΕ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ
Πρόκειται για ςειρά προκθκϊν μεγάλθσ κλίμακασ, διαφορετικοφ μικουσ, πλάτουσ και φψουσ, οι οποίεσ
κα ζχουν μεταλλικι πλάτθ και βάςθ, γυάλινεσ οροφζσ και οι οποίεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να
χρθςιμοποιθκοφν ωσ επίτοιχεσ προκικεσ, αλλά και ωσ περίοπτεσ λόγω τθσ επεξεργαςίασ των εξωτερικϊν
τουσ επιφανειϊν.
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΘΗΚΩΝ
4.1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΘΗΚΩΝ
Οι προκικεσ τθσ αίκουςασ των περιοδικϊν εκκζςεων του νζου Πολυκεντρικοφ Μουςείου των Αιγϊν κα
είναι καταςκευαςμζνεσ από μετάλλινα ςτοιχεία χάλυβα και αλουμινίου, κρφςταλλο και ςυνδετικζσ ουςίεσ
υψθλϊν προδιαγραφϊν. Σα κρφςταλλα που διαμορφϊνουν τον εκκεςιακό χϊρο των προκθκϊν
προδιαγράφονται με τθ μζγιςτθ δυνατι διάςταςθ, εξαςφαλίηοντασ πάντα τθν δομικι επάρκειά τουσ, τθν
απόλυτθ αςφάλεια τουσ και τισ άριςτεσ ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ των αντικειμζνων κατά τθν ζκκεςθ ςτο
εςωτερικό τουσ. Οι ανοιγόμενεσ μεγάλεσ επιφάνειεσ των κρυςτάλλων κα επιτρζπουν επίςθσ τθν
απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςτο ςφνολο του εςωτερικοφ χϊρου των προκθκϊν κατά τθν προετοιμαςία των
εκκζςεων. Οι μθχανιςμοί ςφράγιςθσ των κρυςτάλλινων κυρϊν κα πρζπει να είναι αφανείσ και υψθλϊν
προδιαγραφϊν, εξαςφαλίηοντασ τθν απρόςκοπτθ λειτουργία τουσ και τθν αςφάλεια τουσ. Οι προκικεσ
ζχουν ςχεδιαςτεί με επαρκείσ διαςτάςεισ και ενιαίο εςωτερικό χϊρο που δφναται να διαμορφωκεί
ανάλογα, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε απαιτιςεισ των μουςειογραφικϊν προτάςεων των μελλοντικϊν
εκκζςεων ςτθν αίκουςα αυτι. Οι προκικεσ κα παραδοκοφν χωρίσ κανζνα ςτοιχείο εςωτερικοφ
εξοπλιςμοφ, πζραν του φωτιςμοφ και των ςυςτθμάτων ελζγχου μικροκλίματοσ όπου αυτό προβλζπεται,
ενϊ όλεσ οι εςωτερικζσ τουσ επιφάνειεσ κα είναι άρτια επεξεργαςμζνεσ ϊςτε χωρίσ καμία περαιτζρω
επζμβαςθ να μποροφν να αποτελοφν τθν ενδεχόμενθ τελικι επιφάνεια ζκκεςθσ μουςειακϊν
αντικειμζνων. Σζλοσ θ αεροςτεγισ ςφράγιςθ του εςωτερικοφ χϊρου των προκθκϊν και οι προδιαγραφζσ
των ςυςτθμάτων ελζγχου του μικροκλίματοσ τουσ αποτελεί ςθμαντικι προτεραιότθτα των προδιαγραφϊν
τθσ καταςκευισ τουσ.
4.2. Τλικά καταςκευισ των προκθκών
Όλα τα υλικά καταςκευισ των προκθκϊν ζχουν επιλεγεί με κριτιριο τθν ποιότθτά τουσ κακϊσ και τθν
αντοχι τουσ ςτο χρόνο, ϊςτε να λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ αρχικζσ προδιαγραφζσ τουσ για χρονικό
διάςτθμα τουλάχιςτον 25 χρόνων. Όςον αφορά τα ζμβολα των μθχανιςμϊν των κυρϊν, αυτά κα πρζπει
να καλφπτουν ζνα κφκλο χριςθσ 2.000.000 εφαρμογϊν, δθλαδι 1.000.000 ανοιγμάτων και αντιςτοίχων
κλειδωμάτων.
Όλα τα υλικά κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και κα φζρουν πιςτοποιθτικά από ανεξάρτθτα ινςτιτοφτα
πιςτοποιιςεων. Όλα τα μετάλλινα μζρθ κα είναι πολφ υψθλισ ποιότθτασ και οι μθχανιςμοί να είναι
μελετθμζνοι για βζλτιςτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ. Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να εγγυάται ότι τα υλικά
που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι των προκθκϊν κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τουσ, ενϊ τα
υλικά ςτον εςωτερικό χϊρο των προκθκϊν όπου κα εκτίκενται τα αντικείμενα κα είναι χθμικϊσ αδρανι
και ελεγμζνα από ανεξάρτθτα ινςτιτοφτα.
4.2.1. Σα μετάλλινα φφλλα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν βάςθ όλων των προκθκϊν και ςτισ πλάτεσ των
επίτοιχων προκθκϊν κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν ςτατικι επάρκεια και αντοχι των προκθκϊν, τθν
περιβαλλοντικι ςφράγιςθ και τθν φυςικι μόνωςθ του εςωτερικοφ τουσ. Αυτό κα ιςχφει για κάκε
διάςταςθ πάχουσ μετάλλινων φφλλων, ϊςτε να καλφπτουν τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και να
ανταποκρίνονται ςτισ γενικζσ διαςτάςεισ τθσ κάκε προκικθσ. Σο απαιτοφμενο υλικό είναι γαλβανιςμζνο
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χαλυβδοζλαςμα πάχουσ τουλάχιςτον 2mm καλισ ποιότθτασ, το οποίο κα ζχει πλαςτικότθτα μικρότερθ
του 1/300 ςτθ διαγϊνιο μετά από πίεςθ ι μεταβολι κερμοκραςίασ. Καμπφλεσ, προεξοχζσ ι φκορζσ ςτισ
μεταλλικζσ επιφάνειεσ δεν κα υπάρχουν. Η εξωτερικι επιφάνεια τθσ πλάτθσ των επίτοιχων προκθκϊν κα
είναι καταςκευαςμζνθ με τρόπο ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα χριςθσ τθσ προκικθσ και ωσ περίοπτθσ
(επεξεργαςία, χρϊμα). Η βάςθ κα αποτελείται από ειδικά προφίλ αλουμινίου που περιζχουν τουσ
μθχανιςμοφσ των κυρϊν και τον ςχετικό εξοπλιςμό ελζγχου του μικροκλίματοσ τθσ προκικθσ. Η βάςθ και
ο χϊροσ ζκκεςθσ τθσ προκικθσ κα ανοίγονται αυτόνομα. Σα μετάλλινα φφλλα εςωτερικισ επζνδυςθσ τθσ
βάςθσ και τθσ πλάτθσ (όπου υπάρχουν) των προκθκϊν κα ζχουν αναδιπλωμζνεσ άκρεσ και κα
ςτεγανοποιοφνται κακ’ όλο το μικοσ των ραφϊν τουσ με αδρανι υλικά και ςε χρϊμα που κα είναι
ανάλογο με το τελικό χρϊμα των μετάλλινων φφλλων.
4.2.2. Προφίλ ανοδειωμζνου αλουμινίου, αντοχισ F22, κα χρθςιμοποιθκοφν για τουσ μθχανιςμοφσ των
κυρϊν κακϊσ και ςε αυτά τα τμιματα που απαιτείται ιδιαίτερθ ακρίβεια καταςκευισ.
4.2.3. Σο γυαλί των προκθκϊν κα είναι λευκό, τφπου opti white (υπζρλευκο) πάχουσ 10mm τφπου
laminated (πολυςτρωματικό) (τφπου VSG Verbundglas ι ανάλογθσ ποιότθτασ), αποτελοφμενο από δφο
γυάλινεσ επιφάνειεσ πάχουσ 4-6 mm θ κάκε μία και φίλτρο προςταςίασ από UV ακτινοβολία. Οι δφο
επιφάνειεσ κα απζχουν μεταξφ τουσ 0.38 mm. Οι ενϊςεισ των γυάλινων επιφανειϊν κα γίνονται με
αποτμθμζνεσ κατά 45 μοίρεσ ακμζσ και κα ςφραγίηονται με δομικι αδιάρρθκτθ ςυγκολλθτικι ουςία. Όλεσ
οι ακμζσ κα είναι τροχιςμζνεσ και λείεσ. Σο χρϊμα των ςυγκολλθτικϊν υλικϊν κα αποφαςιςκεί βάςει
δειγμάτων. Οι κρυςτάλλινεσ κφρεσ και ο τρόποσ ςφράγιςισ τουσ, κα παρζχουν υψθλϊν προδιαγραφϊν
αςφάλεια για τον ζλεγχο του μικροκλίματοσ των προκθκϊν.
4.2.4. Μονωτικά - τεγανωτικά υλικά.
Η εφαρμογι και θ ςτεγανοποίθςθ των γυάλινων επιφανειϊν (ςε επαφι με τα μετάλλινα μζρθ τθσ
προκικθσ) κα πρζπει να γίνεται με ςιλικόνθ τφπου Dow Corning Silastic Q3-3744 RTV ι Wacker Silikone
RTV-M480 βαμμζνθ ςτο χρϊμα που απαιτείται, ι άλλθσ αδρανοφσ ουςίασ, ίδιασ αντοχισ και ποιότθτασ.
Σο μονωτικό υλικό των κρυςτάλλινων κυρϊν είναι ι προφίλ ςιλικόνθσ τφπου SIPRO® HTV ι ςιλικόνθ δφο
ςυςτατικϊν RTV-M 480 για χριςθ in-situ.
Σο μονωτικό υλικό κα είναι εξαιρετικά ελαςτικό, αδιαφανζσ και χθμικά ουδζτερο, ενϊ κα ζχει πολφ καλζσ
ιδιότθτεσ ςυγκόλλθςθσ και δεν κα παρουςιάηει ςε καμία περίπτωςθ τριχοειδείσ γραμμϊςεισ. Επίςθσ κα
είναι καταςκευαςμζνο κατά DIN18545-E και DIN18540 και κατά DIN 52455 για τθν ελαςτικότθτα ενϊ κατά
DIN 52452 για τθν ρευςτότθτά του.
ε περιπτϊςεισ που κα πρζπει να ςτεγανοποιθκοφν κινθτά με ςτακερά μζρθ κα χρθςιμοποιοφνται προφίλ
αλουμινίου με ςτεγανοποίθςθ εν κενϊ, όπωσ για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ ςτεγανοποίθςθσ μιασ
κινθτισ ςυρόμενθσ πόρτασ με το ςϊμα τθσ βιτρίνασ. Σο μονωτικό υλικό ςτθν παραπάνω περίπτωςθ είναι
φυςικό καουτςοφκ.
Σα μονωτικά κατά κζρμανςθσ ι ιχου κα πρζπει να είναι άκαυςτα και ΔΕΝ κα επθρεάηονται από υπεριϊδθ
ακτινοβολία, ενϊ ακόμθ και μετά από μεγάλεσ μεταβολζσ κερμοκραςίασ κα πρζπει να κρατοφν τισ
ιδιότθτεσ τουσ. Οι προκικεσ ςε ότι αφορά τθ ςτεγανότθτα και τθ κερμοκραςία κα πρζπει να πλθροφν τισ
εξισ προδιαγραφζσ :
1. Αντοχι ςε ατμοςφαιρικι πίεςθ κατά DIN53454
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2. Αντοχι ςε κερμοκραςία κατά DIN 53458
3. Aντοχι ςε βάροσ min. 50Kg/m 3
4. Αντοχι ςε υγραςία ςε VOL - % κατά DIN53742
Σα παραπάνω κα πρζπει να ιςχφουν για κερμοκραςίεσ από -30ο C ζωσ +120ο C.
Σο εμπρόσ μζροσ τθσ προκικθσ, το οποίο κα αποτελείται εξ ολοκλιρου από γυαλί κα είναι
καταςκευαςμζνο ωσ εξισ: το γυαλί ςτο επάνω και κάτω μζροσ κα βαφεί με ειδικό χρϊμα που κα του
επιτρζπει ςτθ ςυνζχεια να επικολλθκεί επάνω ςτο ςϊμα τθσ βιτρίνασ και να ςτεγανοποιθκεί ςτο επάνω
και κάτω μζροσ τθσ προκικθσ. Ο τρόποσ ςφνδεςθσ κα γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε οποιοςδιποτε
μθχανιςμόσ να μθν είναι ορατόσ από τον κεατι που βρίςκεται εκτόσ προκικθσ.

4.2.5.Βαφζσ.
Οι εςωτερικζσ επιφάνειεσ των προκθκϊν κα είναι βαμμζνεσ με βαφι ποφδρασ ι με πιςτόλι. Σα ορατά
εξωτερικά μζρθ των προκθκϊν κα βάφονται με πιςτόλι με ακρυλικι βαφι δφο ςυςτατικϊν ι λάκα
πολυουρεκάνθσ για υψθλι ανκεκτικότθτα και διάρκεια κακϊσ και εξαιρετικισ ποιότθτασ αιςκθτικό τελικό
αποτζλεςμα.
Σο αςτάρωμα τθσ βαφισ των προκθκϊν κα γίνεται με ειδικό αςτάρι ςε μορφι ςτόκου με περιεκτικότθτα
ςε χρϊμα 59% και πάχοσ τουλάχιςτον 40μ. Η βαφι ςε μθ εμφανι μζρθ κα γίνεται με εποξειδικι βαφι
ποφδρασ με περιεκτικότθτα ςε χρϊμα 59% και πάχοσ τουλάχιςτον 35-40μ. Η βαφι ςε εμφανι μζρθ κα
πρζπει να είναι NEXTEL ι άλλθ ίδιων ιδιοτιτων και προδιαγραφϊν, μθ ανακλαςτικι με suede coating
πάχουσ τουλάχιςτον 35-40μ. Θα πρζπει να ζχει πιςτοποιθτικά χθμικισ ανάλυςθσ με τθ μζκοδο GC/MC
όπου κα αποδεικνφεται ότι δεν αποβάλλει χθμικζσ ουςίεσ που κα μποροφςαν να επθρεάςουν τα
εκκζματα. Σο πιςτοποιθτικό κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο χθμικό Ινςτιτοφτο και να ζχει
χρθςιμοποιθκεί ςε μουςειακό περιβάλλον. Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να μπορεί να παρζχει
αποδεικτικά δείγματα για το πάχοσ τθσ επικάλυψθσ με απόκλιςθ max -10% και να εγγυάται τθν μθ
εμφάνιςθ χρωματικϊν αποκλίςεων.
Η ςκλθρότθτα τθσ επικάλυψθσ (βαφισ) είναι κατά DIN 53153.
Η αντοχι ςε νερό κατά ISO 1521/1971 και θ αντοχι ςε αλμφρα είναι κατά ASTMB 17-64.
Σο χρϊμα όλων των μετάλλινων επιφανειϊν κα αποφαςιςκεί βάςει δειγμάτων.
4.2.6. Μθχανιςμοί.
Ο μθχανιςμόσ ςτιριξθσ τθσ πόρτασ κα είναι ςυρταρωτόσ ενϊ ο ακριβισ τφποσ για κάκε προκικθ κα
περιγραφεί παρακάτω και κα είναι ανάλογοσ του μεγζκουσ και του τφπου τθσ κάκε προκικθσ. Η ςφράγιςθ
τθσ προκικθσ κα εξαςφαλίηεται ςε κάκε περίπτωςθ υπό πίεςθ ανάλογα με τον τρόπο καταςκευισ τθσ
προκικθσ.
4.2.7. Αςφάλεια Προκθκών.
Οι γυάλινεσ προςόψεισ των επίτοιχων και περίοπτων κακϊσ και ο ςυρταρωτόσ κϊδωνασ των επιδαπζδιων
προκθκϊν κα πρζπει να κλειδϊνουν με ομφαλό και να αςφαλίηονται από ζναν επιπλζον μοχλό. Μετά τθν
αφαίρεςθ των ομφαλϊν και τθν πίεςθ του μοχλοφ κα πρζπει να είναι δυνατό το άνοιγμα τθσ προκικθσ.
Ζτςι, κα αςφαλίηεται επαρκϊσ θ προκικθ και το περιεχόμενό τθσ από κλοπι. Όλεσ οι προκικεσ κα φζρουν
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ςφςτθμα ςυναγερμοφ. Οι κλειδαριζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθ βάςθ των προκθκϊν, κα είναι τφπου
αςφαλείασ ΑΒLOY ι άλλθ ιςοδφναμθ.
4.3. φςτθμα ελζγχου μικροκλίματοσ προκθκών
Ενεργθτικό ςφςτθμα ρφκμιςθσ και ελζγχου ςχετικισ υγραςίασ
Η πλθκϊρα των διαφορετικϊν υλικϊν που απαντϊνται ςτα ευριματα του μουςείου και τα οποία χριηουν
ςωςτϊν ςυνκθκϊν ςυντιρθςθσ (ςτακερισ ςχετικισ υγραςίασ ι/και κερμοκραςίασ) κατά τθν ζκκεςι τουσ
εντόσ των προκθκϊν, επιβάλει τθν επιλογι ςυςτιματοσ ρφκμιςθσ και ελζγχου μικροκλίματοσ των
προκθκϊν που κα μπορεί να διαςφαλίηει τθν επίτευξθ μζχρι και ζξι (6) διαφορετικϊν τιμϊν ςχετικισ
υγραςίασ και κερμοκραςίασ ταυτόχρονα. Η επικυμθτι τιμι ςχετικισ υγραςίασ ςτον εκκεςιακό χϊρο τθσ
προκικθσ κακορίηεται ανάλογα με το είδοσ των αντικειμζνων και κα πρζπει να παρζχεται από το ςφςτθμα
θ δυνατότθτα φγρανςθσ ι αφφγρανςθσ, κατά περίπτωςθ, με αυτόματθ εναλλαγι λειτουργίασ.
Παρακάτω παρατίκενται τα ειδικότερα χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ, το οποίο κα πρζπει να είναι
δυνατόν να εξυπθρετιςει τον όγκο των προτεινόμενων κλιματιηόμενων προκθκϊν για τθν παροφςα
ζκκεςθ και ταυτόχρονα να ζχει τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν εναλλακτικϊν εφαρμογϊν ςτο μζλλον.
Σα εκκζματα κα πρζπει να διατθροφνται απολφτωσ αςφαλι και να υπάρχει υψθλόσ βακμόσ ελζγχου τθσ
ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ και τθσ διαρκοφσ αςφαλείασ από τθν προϊοφςα διάβρωςθ ςτον εςωτερικό
χϊρο των προκθκϊν μζςω του υψθλοφ βακμοφ ςτεγανότθτάσ των.
Η ανταλλαγι αζρα μεταξφ του εςωτερικοφ των προκθκϊν και του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ κα πρζπει να
περιορίηεται ςε μζγιςτο 0,03 ι και λιγότερο ανά θμζρα. Επικίνδυνεσ UV και υπζρυκρεσ ακτινοβολίεσ κα
πρζπει να φιλτράρονται. Επίςθσ κα πρζπει να επιτυγχάνεται ο ζλεγχοσ τθσ αφξθςθσ κερμότθτασ που
ενδεχομζνωσ παράγεται από φωτιςτικά ςϊματα ςτο εςωτερικό των προκθκϊν. Σα υλικά των προκθκϊν
κα πρζπει να είναι αδρανι δθλαδι να μθν εκλφουν χθμικϊσ επιβλαβι ςωματιδια. Οι περιβαλλοντικζσ
ςυνκικεσ (υγραςία – κερμοκραςία) εντόσ των προκθκϊν κα πρζπει να διατθροφνται ςτακερζσ μετά τθν
ρφκμιςι τουσ.
- Σο ςφςτθμα ελζγχου κλίματοσ των προκθκϊν να ελζγχεται κεντρικά, με δυνατότθτα τα δεδομζνα όλων
των ενεργά κλιματιηόμενων προκθκϊν να μεταφζρονται, μζςω WLAN ι καλωδίου, ςε ζνα κεντρικό
θλεκτρονικό υπολογιςτι ι άλλεσ ςυςκευζσ.
- Σο ςφςτθμα να εξαςφαλίηει ταυτόχρονα 6 διαφορετικζσ τιμζσ ςχετικισ υγραςίασ.
Η πλθκϊρα των διαφορετικϊν υλικϊν που απαντϊνται ςτα ευριματα του μουςείου και τα οποία χριηουν
ςωςτϊν ςυνκθκϊν ςυντιρθςθσ (ςτακερισ ςχετικισ υγραςίασ) κατά τθν ζκκεςι τουσ εντόσ των προκθκϊν,
επιβάλει τθν επιλογι ςυςτιματοσ ρφκμιςθσ και ελζγχου μικροκλίματοσ των προκθκϊν που κα μπορεί να
επιτυγχάνει μζχρι και ζξι (6) διαφορετικζσ τιμζσ ςχετικισ υγραςίασ ταυτόχρονα.
- Σο ςφςτθμα να ζχει εγκατεςτθμζνθ μζκοδο κακαριςμοφ θ οποία κα πρζπει να είναι ζνα ετερογενζσ
καταλυτικό ςφςτθμα μετατροπζα, όπου επιβλαβι ςωματίδια, και κυρίωσ διαβρωτικά αζρια όπωσ το
διοξείδιο του κείου και το χλϊριο που βρίςκονται ςτθν ατμόςφαιρα να μειϊνονται ςθμαντικά ι να
εξαλείφονται πριν ειςζλκουν ςτθν προκικθ, ϊςτε να αποφεφγεται θ προϊοφςα φκορά των εκκεμάτων που
προκαλείται από αερομεταφερόμενουσ μολυντζσ.
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- Σο ςφςτθμα ελζγχου κλίματοσ δεν ενςωματϊνεται ςε κάκε προκικθ και λειτουργεί κεντρικά ςε
απόςταςθ και ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ςτθν γειτνιάηουςα αποκθκευτικι αίκουςα.
Η εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι εφικτι και διευκολφνεται από τον τρόπο καταςκευισ του
πατϊματοσ τθσ αίκουςασ περιοδικϊν εκκζςεων του κτθρίου.
- Σα ςφςτθμα κα διακζτει ABC – φίλτρα για προ-φιλτράριςμα του αζρα.
- Θα διακζτει δεξαμενι νεροφ με πατενταριςμζνθ μζκοδο κακαριςμοφ από όξινο περιβάλλον και
μικροοργανιςμοφσ.
- Σο ςφςτθμα κα πρζπει να δθμιουργεί υπερπίεςθ μζςα ςτθν προκικθ.
- Η ακριβισ αναλογία υγραςίασ του αζρα κα πρζπει να μπορεί να ρυκμιςκεί ςτο 35-75% RH.
- Η ςχετικι υγραςία κα πρζπει να ελζγχεται μζςω ενόσ αιςκθτιρα υψθλισ ακρίβειασ και μακροβιότθτασ,
χωρίσ τθν ανάγκθ επαναρρφκμιςθσ (+/-2% rΗ ςτουσ 23ΟC και 33% rH και (+/-0,3ΟC ςε εξωτερικι
κερμοκραςία 23ΟC) ςυμπεριλαμβάνοντασ κάλυμμα αιςκθτιρα από ανοξείδωτο ατςάλι για τθν ςυνεχι
προςταςία από τθν ςκόνθ και πικανι μθχανικι βλάβθ.
- Η μονάδα κακαροφ αζρα και ελζγχου τθσ ςχετικισ υγραςίασ κα πρζπει να κατευκφνει τον φιλτραριςμζνο
αζρα και τθν επιλεγείςα υγραςία ςτο εςωτερικό τθσ προκικθσ.
- Η υπάρχουςα εντόσ τθσ προκικθσ πίεςθ του αζρα κα πρζπει να αποτρζπει τθν ςκόνθ και άλλεσ
μολυςματικζσ ουςίεσ που υπάρχουν ςτον αζρα από το να ειςζλκουν ςε αυτιν.
- Σα εξαρτιματα και το λογιςμικό του ςυςτιματοσ κα πρζπει να παρακολουκοφν και να ελζγχουν ςυνεχϊσ
τα κλιματικά δεδομζνα μζςα ςτθν προκικθ, τθ ςχετικι υγραςία , τθ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ και
τθ ςχετικι υγραςία εκτόσ τθσ προκικθσ, με τθ χριςθ ψθφιακοφ αιςκθτιρα που κα πρζπει να ευρίςκεται
εντόσ των προκθκϊν και τθσ μονάδασ ελζγχου του κλίματοσ.
- Σο λογιςμικό κα πρζπει να ανιχνεφει και να αποκθκεφει τα κλιματικά δεδομζνα εντόσ προκικθσ για ζνα
μεγάλο χρονικό διάςτθμα επί ωριαίασ βάςθσ και να είναι ικανό να επιδεικνφει τθν θμερομθνία με πίνακα
ςτοιχείων και οπτικά διαγράμματα.
- Σο WLAN πρζπει να είναι ςυμβατό με το ςφςτθμα ελζγχου κλίματοσ και τθ προκικθ μζςω εξωτερικϊν
ςυςκευϊν, όπωσ ζνα PC ι Smartphone.
- Σο ςφςτθμα κα πρζπει να ρυκμίηει τθν προςκικθ ι τθν αφαίρεςθ τθσ υγραςίασ.
- Σο ςφςτθμα ελζγχου του κλίματοσ επίςθσ κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα ειδοποίθςθσ για τθ ςυντιρθςθ
ι αλλαγι των φίλτρων μζςω ενόσ Touchpad.
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Σο ςφςτθμα, το οποίο ελζγχεται θλεκτρονικά, κα πρζπει να διακόπτει τθ λειτουργία του αυτόματα ςε
περίπτωςθ: α) βλάβθσ, β) όταν δεν πλθροφνται οι ονομαςτικζσ τιμζσ ςχετικισ υγραςίασ , γ) όταν το δοχείο
ςυλλογισ κα ζχει γεμίςει. τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μζςω θχθτικοφ ςιματοσ, κα γνωςτοποιείται θ
παφςθ τθσ λειτουργίασ του ϊςτε να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία των εκκεμάτων.
Σα ςφςτθμα κα πρζπει να λειτουργεί ςε 220v 50Hz. Η επιτρεπτι ςτάκμθ κορφβου λειτουργίασ του
μθχανιματοσ ορίηεται ςε μικρότερθ των 40dB.
4.4. Σφποι προκθκών
Οι 30 προκικεσ χωρίηονται ςε ομάδεσ ανάλογα με τθν καταςκευι τουσ και τον τρόπο ανοίγματόσ τουσ.
Αρχικά κα γίνει θ περιγραφι του κάκε τφπου και των ςτακερϊν χαρακτθριςτικϊν του.
τον αναλυτικό πίνακα που ακολουκεί αναφζρονται ειδικότερεσ προδιαγραφζσ για κάκε μία από αυτζσ
ςχετικά με τθν φπαρξθ ι μθ ςυςτιματοσ ενεργοφ κλιματιςμοφ, τον αρικμό, τθ κζςθ και τισ διαςτάςεισ των
κρυςτάλλινων κυρϊν.
Πίνακασ προκθκών

διαςτάςεισ (ΜxΠxΤ) (mm)

CLIMA

Επίτοιχθ

9600x1000x3200

NAI

2

Επίτοιχθ

11500x800x3200

NAI

3

Επίτοιχθ

17500x1500x3200

OXI

4

Επίτοιχθ

5600x1500x3200

OXI

5

Επίτοιχθ

5600x1500x3200

NAI

6

Επιδαπζδια

4000x800x850

NAI

7

Επίτοιχθ

2100x800x3200

NAI

8

Επίτοιχθ

2100x800x3200

NAI

9

Επίτοιχθ

1800x800x3200

OXI

10

Επίτοιχθ

1300x800x3200

OXI

11

Επίτοιχθ

1800x800x3200

OXI

12

Επίτοιχθ

1300x800x3200

OXI

13

Επίτοιχθ

8000x1000x3200

OXI

No.

ΣΤΠΟ

1

70

19PROC005545165 2019-09-11
*Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Κεντρικι Μακεδονία 2014-2020»+
14

Επίτοιχθ

8000x1000x3200

OXI

15

Επιδαπζδια

4400x2000x750

NAI

16

Επιδαπζδια

4400x2000x750

NAI

17

Περίοπτθ

800x800x2100

NAI

18

Περίοπτθ

800x800x2100

NAI

19

Περίοπτθ

800x800x2100

NAI

20

Περίοπτθ

800x800x2100

NAI

21

Περίοπτθ

1000x1000x2100

NAI

22

Περίοπτθ

800x800x2100

NAI

23

Περίοπτθ

800x800x2100

NAI

24

Περίοπτθ

800x800x2100

NAI

25

Περίοπτθ

800x800x2100

NAI

26

Περίοπτθ

1200x1200x2100

NAI

27

Περίοπτθ

1000x1000x2000

OXI

28

Περίοπτθ

4500x700x2000

OXI

29

Περίοπτθ

4500x700x2000

OXI

30

Περίοπτθ

800x2000x850

OXI

Σφποσ Ι – Επίτοιχεσ Προκικεσ
Οι προκικεσ 1, 2, 3, 4, 5, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 αποτελοφνται από μετάλλινθ βάςθ και πλάτθ, γυάλινθ
οροφι και γυάλινεσ πλευρικζσ επιφάνειεσ. Σο φψοσ αυτϊν των προκθκϊν είναι 3,20μ. Σο φψοσ τθσ
μετάλλινθσ βάςθσ είναι 12 εκ. ενϊ το πάχοσ τθσ μεταλλικισ καταςκευισ από τθν οποία αποτελείται θ
πλάτθ είναι 8 εκ.. Οι προκικεσ αυτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν και ωσ περίοπτεσ
προκικεσ και αυτό κα εξαςφαλίηεται από τθν καλι επεξεργαςία όλων των εξωτερικϊν μεταλλικϊν
επιφανειϊν τουσ. Η οροφι και τα τοιχϊματα των προκθκϊν καταςκευάηονται από φζροντα κρφςταλλα
ενωμζνα μεταξφ τουσ με δομικζσ ςφραγίςεισ υψθλισ αντοχισ και αδιάρρθκτεσ, για να υποβοθκοφν τθν
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μεταφορά φορτίων. Σα περιμετρικά κρφςταλλα κακϊσ και θ κρυςτάλλινθ οροφι κα ζχουν πάχοσ
10χιλ.(6+4+0,76 μεμβράνθ PVB).
Σο ςφςτθμα ανοίγματοσ των προκικθσ (τριϊν κινιςεων) κα είναι αποςπϊμενο ςε άνω και κάτω οριηόντιο
άξονα και κυλιόμενο προσ 2 κατευκφνςεισ δεξιά και αριςτερά. Ο μθχανιςμόσ ολίςκθςθσ ςτο πάνω μζροσ
του κρυςτάλλου τθσ κφρασ ζχει φψοσ μικρότερο των 2εκ. Θα εξαςφαλίηεται πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό τθσ
προκικθσ μεγαλφτερο του 70% τθσ εκκεςιακισ επιφάνειασ. Για τισ προκικεσ πλάτουσ μζχρι 1,50μ ο
μθχανιςμόσ τθσ κφρασ κα εξαςφαλίηει πρόςβαςθ μζχρι 90% τθσ εκκεςιακισ επιφάνειασ. Σο ςφςτθμα αυτό
δίνει τθ δυνατότθτα πολλϊν κυρϊν ςε παράκεςθ που ανοίγουν μία κάκε φορά χωρίσ τθν ανάγκθ κάκετου
μεταλλικοφ οδθγοφ ανάμεςά τουσ. Οι κφρεσ ςτεγανοποιοφνται ςτθν κατακόρυφθ ςυναρμογι τουσ χωρίσ
κενά. Όταν όλεσ οι κφρεσ είναι κλειςτζσ κα βρίςκονται ςε ενιαίο επίπεδο. Η κφρα δεν κα είναι δυνατόν να
αςφαλίςει αν δεν είναι απόλυτα ςτεγανά κλειςτι, ςτθ ςωςτι κζςθ και ςε ενιαίο επίπεδο με τισ
παρακείμενεσ. Σο ςφςτθμα ανοίγματοσ κα προςαρμόηεται ςτακερά και με αφανι τρόπο, αφενόσ ςτο
ςϊμα τθσ προκικθσ, αφετζρου ςτθν κρυςτάλλινθ κφρα του εκκεςιακοφ χϊρου. Σο ςφςτθμα ανοίγματοσ
κα είναι καταςκευαςμζνο από χάλυβα υψθλισ φζρουςασ ικανότθτασ με ενςωματωμζνουσ οριηόντιουσ
πλευρικοφσ οδθγοφσ κακοδιγθςθσ τθσ ςυρόμενθσ κρυςτάλλινθσ κφρασ, με ρουλεμάν επίςθσ υψθλισ
φζρουςασ ικανότθτασ. Ο μθχανιςμόσ ανοίγματοσ κα επικολλάται με ρευςτό ουδζτερο ςυγκολλθτικό μζςο,
ςε όλο το μικοσ του κρυςτάλλου τθσ κφρασ χωρίσ διάτρθςθ και με τρόπο τζτοιο ϊςτε να μθν είναι ορατόσ.
Η μθχανικι διάταξθ του ανοίγματοσ πρζπει να προκφπτει ότι ζχει ικανι φζρουςα δυνατότθτα για κάκε
κφρα ι ανοιγόμενο τμιμα ςτο οποίο προςαρμόηεται. Σα ζμβολα κα είναι απόλυτα ςτεγανά ωσ προσ τον
αζρα και τθ ςκόνθ.

τισ Προκικεσ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (φψουσ 3,20m) κα υπάρχουν ράγεσ χαμθλισ τάςθσ
τοποκετθμζνεσ ςτθν οροφι των προκθκϊν, ζτςι ϊςτε να υπάρχει επαρκισ εςτιαςμζνοσ φωτιςμόσ των
εκκεμάτων από μπροςτά (accent lighting) ςτισ οποίεσ ενςωματϊνονται spot τφπου Α. Οι ράγεσ κα
διατρζχουν τισ προκικεσ κατά μικοσ και πλθςίον του εξωτερικοφ γυαλιοφ. Η ακριβισ τουσ κζςθ κα είναι
όςο το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτο εξωτερικό γυαλί και κα επιτρζπει τθν ανεμπόδιςτθ κίνθςθ (360ο) των
φωτιςτικϊν ςωμάτων (spots). τισ ράγεσ αυτζσ θ πυκνότθτα των spot ορίηεται ςε τζςςερα (4) spot ανά
μζτρο.
τθν ςυνζχεια παρουςιάηονται τα διαφορετικά χαρακτθριςτικά των υποομάδων που ανικουν ςτον τφπο Ι.

Ι.1: τθν ομάδα αυτι ανικουν οι προκικεσ Π1 και Π2. Ζχουν και οι δφο ενεργθτικό ςφςτθμα ελζγχου
μικροκλίματοσ του εςωτερικοφ τουσ χώρου. Θα φζρουν ςειρά ςυρόμενων κυρϊν που καλφπτουν το
ςφνολο τθσ πρόςοψισ των, εξαςφαλίηοντασ πρόςβαςθ ςτο ςφνολο του εκκεςιακοφ τουσ χϊρου.
Π1: 9600Χ1000Χ3200 (χιλ), 5 κρυςτάλλινεσ κφρεσ 1920Χ3200 (χιλ)
Π2: 11500Χ800Χ3200 (χιλ), 3 κρυςτάλλινεσ κφρεσ 3850Χ3200 (χιλ)
τισ προκικεσ Π1 και Π2, κα τοποκετθκοφν (επιπλζον των φωτιςτικϊν που προδιαγράφονται ςτον Σφπο Ι)
κατακόρυφεσ ράγεσ χαμθλισ τάςθσ ςτισ πλευρικζσ επιφάνειεσ, μικουσ 2.00m, με ζξι (6) spot τφπου Β ςε
κάκε ράγα, για τον επαρκι φωτιςμό των εκκεμάτων κακ' όλο το φψοσ. Οι ράγεσ κα είναι ενςωματωμζνεσ
ςτο γυαλί και τοποκετοφνται ςε φψοσ 50 cm από το δάπεδο του χϊρου και πλθςίον του εξωτερικοφ
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γυαλιοφ, τόςο ϊςτε να επιτρζπεται θ κίνθςθ των φωτιςτικϊν spot.
Ι.2: τθν ομάδα αυτι ανικει θ προκικθ Π3. Είναι γωνιακι προκικθ με μικθ πλευρϊν 10,00 και 6,00 μ. Θα
φζρει δφο ςυρόμενεσ κφρεσ, εκ των οποίων θ μια βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ πλευράσ των 10,00 μ. και κα
ζχει μικοσ 3,00 μ. και θ άλλθ ςτθν μια ςτενι πλευρά τθσ με μικοσ 1,50 μ.
Π3: 17500Χ1500Χ3200 (χιλ) ,1 κρυςτάλλινθ κφρα 3000Χ3200 (χιλ) και 1 κρυςτάλλινθ κφρα 1500Χ3200
(χιλ)
Ι.3: τθν ομάδα αυτι ανικουν οι προκικεσ Π4 και 5 και οι προκικεσ Π13 και 14. Από αυτζσ μόνο θ Π5 κα
ζχει ενεργθτικό ςφςτθμα ελζγχου μικροκλίματοσ του εςωτερικοφ τθσ χϊρου. Ανά δφο οι προκικεσ αυτζσ
ζχουν ίδιεσ διαςτάςεισ. Φζρουν μόνο μια ςυρόμενθ κφρα ςε μία από ςτενζσ πλευρικζσ τουσ όψεισ. Οι
προςόψεισ τουσ κα φζρουν τον μικρότερο αρικμό υποδιαιρζςεων των κρυςτάλλινων επιφανειϊν τουσ.
Π4, Π5: 5600Χ1500Χ3200 (χιλ), 1κρυςτάλλινθ κφρα 1500Χ3200 (χιλ)
Π13, Π14: 8000Χ1000Χ3200 (χιλ), 1κρυςτάλλινθ κφρα 1500Χ3200 (χιλ)
Ι.4: τθν ομάδα αυτι ανικουν οι προκικεσ Π7 και 8 και οι προκικεσ Π9,Π10,Π11 και Π12. Από αυτζσ οι
Π7 και Π8 κα ζχoυν ενεργθτικό ςφςτθμα ελζγχου μικροκλίματοσ του εςωτερικοφ τθσ χϊρου. Είναι
εγκιβωτιςμζνεσ ςτα ςυςτιματα ξθράσ δόμθςθσ και φζρουν από μια ςυρόμενθ κφρα ςτθν ελεφκερθ
πρόςοψι τουσ.
Π7, Π8: 2100x800x3200 (χιλ), 1κρυςτάλλινθ κφρα 2100Χ3200 (χιλ)
Π9, Π11: 1800x800x3200 (χιλ), 1κρυςτάλλινθ κφρα 1800Χ3200 (χιλ)
Π10, Π12: 1300x800x3200 (χιλ), 1κρυςτάλλινθ κφρα 1300Χ3200 (χιλ)

τισ Προκικεσ 7 εωσ 12, κα τοποκετθκοφν (επιπλζον των φωτιςτικϊν που προδιαγράφονται ςτον Σφπο Ι)
κατακόρυφεσ ράγεσ χαμθλισ τάςθσ ςτισ πλευρικζσ επιφάνειεσ, μικουσ 2.00m, με ζξι (6) spot τφπου Β ςε
κάκε ράγα, για τον επαρκι φωτιςμό των εκκεμάτων κακ' όλο το φψοσ. Οι ράγεσ κα είναι ενςωματωμζνεσ
ςτο γυαλί και τοποκετοφνται ςε φψοσ 50 cm από το δάπεδο του χϊρου και πλθςίον του εξωτερικοφ
γυαλιοφ, τόςο ϊςτε να επιτρζπεται θ κίνθςθ των φωτιςτικϊν spot.

Σφποσ ΙΙ – Περίοπτεσ προκικεσ
Οι προκικεσ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 αποτελοφνται από μεταλλικι βάςθ με φζροντα ςκελετό ,
γυάλινθ οροφι και τζςςερισ γυάλινεσ πλευρζσ εκ των οποίων θ μια ζχει ανοιγόμενο κρφςταλλο. Η οροφι
και τα τοιχϊματα τθσ προκικθσ καταςκευάηονται από φζροντα κρφςταλλα ενωμζνα μεταξφ τουσ με
δομικζσ ςφραγίςεισ υψθλισ αντοχισ και αδιάρρθκτεσ, για να υποβοθκοφν τθν μεταφορά των
κατακόρυφων φορτίων .
Σα περιμετρικά κρφςταλλα και θ κρυςτάλλινθ οροφι κα ζχουν πάχοσ 10χιλ.(6+4+0,76 μεμβράνθ PVB). Η
βάςθ τθσ προκικθσ ςτεγανά διαχωριςμζνθ από τον εκκεςιακό χϊρο τθσ, κα είναι μετάλλινθ. Σο ςφςτθμα
ανοίγματοσ προκικθσ (τριϊν κινιςεων) κα είναι ανακλινόμενο ςε άνω οριηόντιο ςτακερό άξονα μζςω
ενόσ προφίλ ςχιματοσ ωμζγα και κυλιόμενο προσ 2 κατευκφνςεισ δεξιά και αριςτερά. το άνω μζροσ ο
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μθχανιςμόσ κα επιτρζπει τθν παράλλθλθ κίνθςθ τθσ κφρασ μζςω ενόσ οδθγοφ παράλλθλθσ κφλιςθσ
προςαρμοςμζνου ςτο ςόκορο του κρυςτάλλου τθσ οροφισ τθσ προκικθσ. το κάτω μζροσ, ο μθχανιςμόσ
αφοφ αποςπαςτεί από τθ βάςθ τθσ προκικθσ, κινεί το κάτω τμιμα τθσ κφρασ κάκετα προσ τα ζξω μζςω
εμβόλου και επιτρζπει τθν παράλλθλθ κίνθςι τθσ. Ο μθχανιςμόσ ολίςκθςθσ ςτο πάνω μζροσ του
κρυςτάλλου τθσ κφρασ ζχει φψοσ μικρότερο των 2εκ. Ο μθχανιςμόσ κα εξαςφαλίηει πρόςβαςθ ςτο
εςωτερικό τθσ προκικθσ μεγαλφτερο του 70% τθσ εκκεςιακισ επιφάνειασ. Για τισ προκικεσ πλάτουσ μζχρι
1,00μ κα εξαςφαλίηει πρόςβαςθ μζχρι 90% τθσ εκκεςιακισ επιφάνειασ. Με τθν απαςφάλιςθ ενόσ ειδικοφ
μθχανιςμοφ κα είναι δυνατι θ απελευκζρωςθ τθσ κφρασ κακϊσ και θ απομάκρυνςι τθσ.
Ο μθχανιςμόσ επικολλάται ςτο εςωτερικό του κρυςτάλλου τθσ κφρασ και ζχει φψοσ μικρότερο από 12 εκ.
μικρό δε μζροσ τθσ βάςθσ είναι ορατό κακϊσ το κρφςταλλο φτάνει ςε απόςταςθ μικρότερθ από 3εκ. από
τθν επιφάνεια του δαπζδου. Κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ τοποκζτθςθσ του μθχανιςμοφ, το κρφςταλλο βάφεται
εςωτερικά (back painted).
τθν ςυνζχεια παρουςιάηονται τα ειδικά χαρακτθριςτικά των προκθκϊν που ανικουν ςτον τφπο ΙΙ.
Όλεσ οι προκικεσ αυτοφ του τφπου ζχουν ενεργθτικό ςφςτθμα ελζγχου μικροκλίματοσ του εςωτερικοφ
τουσ χώρου, είναι τετραγωνικισ κάτοψθσ και φζρουν από μια κρυςτάλλινθ κφρα ςτθ μια τουσ πλευρά.
Π17-20 και Π22-25: 800Χ800Χ2100 (χιλ), 1 κρυςτάλλινθ κφρα 800Χ2100 (χιλ)
Π21: 1000Χ1000Χ2100 (χιλ), 1κρυςτάλλινθ κφρα 1000Χ2100 (χιλ)
Π26: 1200Χ1200Χ2100 (χιλ), 1κρυςτάλλινθ κφρα 1200Χ2100 (χιλ)
τουσ δφο προθγοφμενουσ τφπουσ προκθκών (Ι και ΙΙ) θ οροφι καλφπτεται από γαλακτώδεσ διαφανζσ
φιλμ που εξαςφαλίηει τθν μθ διάχυςθ του φωτόσ μζςα από τθν κρυςτάλλινθ οροφι τθσ προκικθσ.
Επίςθσ ίδιο φιλμ επικολλάται ςτισ πλευρζσ των επίτοιχων προκθκών που εγκιβωτίηονται ςε ςτοιχεία
ξθράσ δόμθςθσ.
τισ Προκικεσ 17 εωσ 26 κα τοποκετθκοφν δφο μαγνθτικζσ ράγεσ ενςωματωμζνεσ ςτο κρφςταλλο ςτθν
οροφι και κοντά ςτισ απζναντι πλευρζσ του τετραγϊνου, με τζςςερα (4) spot τφπου Β ανά προκικθ με τθν
προχπόκεςθ τθσ ανεμπόδιςτθσ κίνθςθσ των spot. Η θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ και θ ςτιριξθ κα πρζπει
να μθν είναι εμφανισ.

Σφποσ ΙΙΙ – Περίοπτεσ επιδαπζδιεσ προκικεσ
Οι προκικεσ 6, 15, 16 είναι χαμθλοφ φψουσ –επιδαπζδιεσ- ζχουν μετάλλινθ βάςθ φψουσ 12 εκ. και
κρυςτάλλινο κϊδωνα. Η οροφι και τα τοιχϊματα τθσ προκικθσ καταςκευάηονται από φζροντα
κρφςταλλα ενωμζνα μεταξφ τουσ με δομικζσ ςφραγίςεισ υψθλισ αντοχισ και αδιάρρθκτεσ, για να
υποβοθκοφν τθν μεταφορά των κατακόρυφων φορτίων. Σα περιμετρικά κρφςταλλα ζχουν πάχοσ
10χιλ.(6+4+0,76 μεμβράνθ PVB) κακϊσ και θ κρυςτάλλινθ οροφι. Η βάςθ τθσ προκικθσ ςτεγανά
διαχωριςμζνθ από τον εκκεςιακό χϊρο τθσ, είναι μετάλλινθ. Σο ςφςτθμα ανοίγματοσ προκικθσ (τριϊν
κινιςεων) επιτρζπει τθν ολίςκθςθ τθσ οροφισ και των τριϊν από τισ τζςςερισ πλευρζσ, κατά μικοσ άξονα
παράλλθλου με τθν μακριά πλευρά τθσ προκικθσ. Η μία εκ των ςτενϊν πλευρϊν δεν μετακινείται. Ο
μθχανιςμόσ επιτρζπει τθν πρόςβαςθ ςτο ςφνολο του εςωτερικοφ τθσ προκικθσ. Ο χϊροσ μπροςτά από τισ
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τρεισ αυτζσ προκικεσ κα πρζπει να επιτρζπει το πλιρεσ άνοιγμά των. Ο μθχανιςμόσ του ανοίγματοσ του
κρυςτάλλινου κϊδωνα επικολλάται ςτο εςωτερικό του και ζχει φψοσ μικρότερο από 12 εκ., μικρό δε μζροσ
τθσ βάςθσ τθσ προκικθσ είναι ορατό κακϊσ το κρφςταλλο φτάνει ςε απόςταςθ μικρότερθ από 3εκ. από
τθν επιφάνεια του δαπζδου. Κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ τοποκζτθςθσ του μθχανιςμοφ, το κρφςταλλο βάφεται
εςωτερικά (back painted).
Όλεσ οι προκικεσ αυτοφ του τφπου ζχουν ενεργθτικό ςφςτθμα ελζγχου μικροκλίματοσ του εςωτερικοφ
τουσ χώρου.
Π6: 4000Χ800Χ850 (χιλ)
Π15, Π16: 4400Χ2000Χ750 (χιλ)
τθν Προκικθ 6 κα τοποκετθκοφν δφο μαγνθτικζσ ράγεσ ενςωματωμζνεσ ςτο κρφςταλλο ςτθν οροφι και
κατά μικοσ των μακριϊν πλευρϊν τθσ κοντά ςτισ ακμζσ του εξωτερικοφ γυάλινου κφβου, με τθ λιγότερο
κατά το δυνατόν εμφανι ςτιριξθ και χωρίσ να παρεμποδίηεται θ κίνθςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων.
Η πρόςκια ράγα κα φζρει τζςςερα (4) spot τφπου Β ανά μζτρο και θ οπίςκια τζςςερα (4) spot τφπου Β ανά
μζτρο.
τισ Προκικεσ 15 και 16 κα τοποκετθκοφν περιμετρικά ςτθν οροφι οριηόντιεσ ράγεσ ίδιων προδιαγραφϊν
όπωσ ςτθν Προκικθ 6, με τζςςερα (4) spot τφπου Β ανά μζτρο.
Προκικεσ Π27,Π28,Π29,Π30
Οι τζςςερισ προκικεσ κα είναι περίοπτεσ, με μετάλλινθ βάςθ -όπου κα εγκαταςτακεί ςφςτθμα πακθτικοφ
ελζγχου μικροκλίματοσ του εςωτερικοφ τουσ- και γυάλινο κϊδωνα πζντε πλευρϊν.
Οι προκικεσ κα παραδοκοφν χωρίσ κανζνα ςτοιχείο εςωτερικοφ εξοπλιςμοφ, πζραν του φωτιςμοφ και
των πακθτικϊν ςυςτθμάτων ελζγχου μικροκλίματοσ, ενϊ όλεσ οι εςωτερικζσ τουσ επιφάνειεσ κα είναι
άρτια επεξεργαςμζνεσ ϊςτε χωρίσ καμία περαιτζρω επζμβαςθ να μποροφν να αποτελοφν τθν ενδεχόμενθ
τελικι επιφάνεια ζκκεςθσ μουςειακϊν αντικειμζνων.

Οι διαςτάςεισ των προκθκϊν είναι οι ακόλουκεσ:
Π27.: 1000X1000X2000(φψοσ) (χιλ)
Π28.: 700X4500X2000(φψοσ) (χιλ)
Π29.: 700X4500X2000(φψοσ) (χιλ)
Π30.: 800X2000X850(φψοσ) (χιλ)
Παρακάτω περιγράφονται οι ειδικότερεσ προδιαγραφζσ για κάκε μία από αυτζσ ςχετικά με το φψοσ τθσ
βάςθσ τουσ και του τρόπου ανοίγματόσ τουσ.

Προκικθ Π 27
Η προκικθ κα ζχει μεταλλικι βάςθ φψουσ 20 εκατοςτϊν και κϊδωνα καταςκευαςμζνο από γυαλί 10μμ
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ζχουν δοκεί παραπάνω για τα υλικά καταςκευισ. Η οροφι και τα
τοιχϊματα τθσ προκικθσ καταςκευάηονται από φζροντα κρφςταλλα ενωμζνα μεταξφ τουσ με δομικζσ
ςφραγίςεισ υψθλισ αντοχισ και αδιάρρθκτεσ, για να υποβοθκοφν τθν μεταφορά των κατακόρυφων
φορτίων. Η προκικθ κα φζρει ςτθ μια πλευρά τθσ ανοιγόμενο κρφςταλλο (1 κρυςτάλλινθ κφρα 1000Χ2000
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(χιλ)). Σο ςφςτθμα ανοίγματοσ προκικθσ (τριϊν κινιςεων) είναι ανακλινόμενο ςε άνω οριηόντιο ςτακερό
άξονα μζςω ενόσ προφίλ ςχιματοσ ωμζγα και κυλιόμενο προσ 2 κατευκφνςεισ δεξιά και αριςτερά. το άνω
μζροσ ο μθχανιςμόσ επιτρζπει τθν παράλλθλθ κίνθςθ τθσ κφρασ μζςω του οδθγοφ παράλλθλθσ κφλιςθσ
προςαρμοςμζνου ςτο ςόκορο του κρυςτάλλου τθσ οροφισ τθσ προκικθσ. το κάτω μζροσ, ο μθχανιςμόσ
αφοφ αποςπαςτεί από τθ βάςθ τθσ προκικθσ, κινεί το κάτω τμιμα τθσ κφρασ κάκετα προσ τα ζξω μζςω
εμβόλου και επιτρζπει τθν παράλλθλθ κίνθςι τθσ. Ο μθχανιςμόσ ολίςκθςθσ ςτο πάνω μζροσ του
κρυςτάλλου τθσ κφρασ ζχει φψοσ μικρότερο των 2εκ. Ο μθχανιςμόσ κα εξαςφαλίηει πρόςβαςθ ςτο
εςωτερικό τθσ προκικθσ μζχρι 90% τθσ εκκεςιακισ επιφάνειασ. Με τθν απαςφάλιςθ ενόσ ειδικοφ
μθχανιςμοφ κα είναι δυνατι θ απελευκζρωςθ τθσ κφρασ κακϊσ και θ απομάκρυνςι τθσ.
Ο φωτιςμόσ τθσ προκικθσ κα αναρτάται από δφο μαγνθτικζσ ράγεσ ενςωματωμζνεσ ςτο κρφςταλλο τθσ
οροφισ. Η προκικθ κα παραδοκεί με τζςςερα (4) φωτιςτικά ςτοιχεία LED τφπου Β (βλζπε προδιαγραφζσ
ράγασ και ςπότ).
Η οροφι τθσ Π27 καλφπτεται από γαλακτϊδεσ φιλμ που εξαςφαλίηει τθν μθ διάχυςθ του φωτόσ μζςα από
τθν κρυςτάλλινθ οροφι τθσ προκικθσ.

Προκικθ Π28, Π29
Οι δφο αυτζσ προκικεσ κα ζχουν μεταλλικι βάςθ φψουσ 20 εκατοςτϊν και κϊδωνα καταςκευαςμζνο από
γυαλί 10μμ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ζχουν δοκεί παραπάνω για τα υλικά καταςκευισ. Η οροφι
και τα τοιχϊματα των προκθκϊν καταςκευάηονται από φζροντα κρφςταλλα ενωμζνα μεταξφ τουσ με
δομικζσ ςφραγίςεισ υψθλισ αντοχισ και αδιάρρθκτεσ, για να υποβοθκοφν τθν μεταφορά των
κατακόρυφων φορτίων. Οι προκικεσ κα φζρουν ςτθ μια πλευρά τουσ ανοιγόμενα κρφςταλλα. Ειδικότερα,
το ςφςτθμα ανοίγματοσ των προκθκϊν κα περιλαμβάνει κεντρικι κφρα διαςτάςεων 1.50mΧ2.00m με
ςφςτθμα “τριϊν κινιςεων” (όπωσ ζχει περιγραφεί παραπάνω), και εκατζρωκεν αυτισ δφο ανοιγόμενεσ
κφρεσ διαςτάςεων 1.50mΧ2.00m, με κατακόρυφο μθχανιςμό ανάρτθςθσ.
Ο φωτιςμόσ τθσ προκικθσ κα αναρτάται από δφο διαμικεισ μαγνθτικζσ ράβδουσ ενςωματωμζνεσ ςτο
κρφςταλλο τθσ οροφισ. Η προκικθ κα παραδοκεί με οκτϊ (8) φωτιςτικά ςτοιχεία LED τφπου Β (βλζπε
προδιαγραφζσ ράγασ και ςπότ).
Η οροφι των Π28 και Π29 καλφπτεται από γαλακτϊδεσ φιλμ που εξαςφαλίηει τθν μθ διάχυςθ του φωτόσ
μζςα από τθν κρυςτάλλινθ οροφι τθσ προκικθσ

Προκικθ Π30
Η προκικθ κα ζχει μεταλλικι βάςθ φψουσ 25 εκατοςτϊν και κϊδωνα φψουσ 60 εκ., καταςκευαςμζνο από
γυαλί 8μμ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ζχουν δοκεί παραπάνω για τα υλικά καταςκευισ. Ο
γυάλινοσ κϊδωνασ τθσ προκικθσ κα ανοίγει ςτο ςφνολό του, κατακόρυφα με τθ βοικεια ενόσ μθ ορατοφ
ςυςτιματοσ θλεκτρικοφ μθχανιςμοφ εντόσ τθσ μεταλλικισ βάςθσ, ο οποίοσ κα εξαςφαλίηει τθν 100%
πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό μζροσ τθσ προκικθσ από τισ τζςςερισ πλευρζσ. Σο ςφςτθμα ανοίγματοσ τθσ
προκικθσ κα λειτουργεί με αζρα και δεν κα μεταφζρει κανενόσ είδουσ κραδαςμό ςτο εςωτερικό μζροσ
υποδοχισ των εκκεμάτων.
Ο φωτιςμόσ τθσ προκικθσ κα αναρτάται από δφο διαμικεισ μαγνθτικζσ ράβδουσ ενςωματωμζνεσ ςτο
κρφςταλλο τθσ οροφισ. Η προκικθ κα παραδοκεί με οκτϊ (8) φωτιςτικά ςτοιχεία LED τφπου Β (βλζπε
προδιαγραφζσ ράγασ και ςπότ).
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Προδιαγραφζσ Ράγασ και Spot
Σα φωτιςτικά spot τφπου Α κα είναι LED 4W, φωτεινισ ιςχφοσ μεγαλφτερθσ από 300lm, 3000Κ (με
απαραίτθτθ εργοςταςιακι πιςτοποίθςθ), γωνία δζςμθσ 100‐450 (ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ζκκεςθσ), με
CRI ≥ 90 και δυνατότθτα dimming (0 ‐ 100%). Θα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα ελζγχου του εκάςτοτε
spot αυτόνομα. Σα ςπότ τφπου Α κα είναι ςε χρϊμα αλουμινίου και κα ζχουν μζγιςτεσ διαςτάςεισ Ø3 cm x
8cm.
Σα φωτιςτικά spot τφπου Β κα είναι LED 2W, φωτεινισ ιςχφοσ μεγαλφτερθσ από 150lm, 3000Κ (με
απαραίτθτθ εργοςταςιακι πιςτοποίθςθ), γωνία δζςμθσ 100‐450 (ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ζκκεςθσ), με
CRI ≥ 90 και δυνατότθτα dimming (0 ‐ 100%). Θα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα ελζγχου του εκάςτοτε
spot αυτόνομα. Σα ςπότ τφπου Β κα είναι ςε χρϊμα αλουμινίου και κα ζχουν μζγιςτεσ διαςτάςεισ Ø2-3 cm
x 4cm.
Οι ράγεσ που προδιαγράφονται είναι ενςωματωμζνεσ ςτθν γυάλινθ οροφι (ι όπου αναφζρεται ςτθν
πλευρικι επιφάνεια των προκθκϊν), ζτςι ϊςτε να είναι κατά το δυνατόν λιγότερο εμφανείσ και να
προςφζρουν ευελιξία ςτθν τοποκζτθςθ των μαγνθτικϊν spot. τθν περίπτωςθ που ςτθ ράγα
τοποκετοφνται ςποτ τφπου Α και απαιτείται μθ ενςωματωμζνθ ράγα τότε αυτι κα ζχει τθ μικρότερθ
δυνατι διάςταςθ (μζγιςτθ διατομι ράγασ 36 x 20mm).
Προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί θ οπτικι ενόχλθςθ από τα παραπάνω φωτιςτικά ςϊματα προτείνεται
αμμοβολι του εξωτερικοφ γυαλιοφ των προκθκϊν ςτα ςθμεία όπου υπάρχουν ράγεσ, ςε ηϊνεσ πλάτουσ
τζτοιου, ϊςτε να μειϊνεται κατά το δυνατόν θ οπτικι επαφι με τα spot και τισ ράγεσ. Δεν ιςχφει για τισ
προκικεσ 6 και από 15 ζωσ 30.
Η θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ και θ ςτιριξθ κα πρζπει να είναι όςο λιγότερο εμφανισ γίνεται.

ΗΜΕΙΩΗ
τισ προκικεσ με ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ (κερμοκραςία και υγραςία) ο καταςκευαςτισ των προκθκϊν
οφείλει να εντάξει το κερμικό φορτίο (κερμικζσ απϊλειεσ των φωτιςτικϊν πθγϊν) ςτθν Η/Μ μελζτθ του
κλιματιςμοφ των προκθκϊν και κα πρζπει να ςυνυπολογίςει τθ κερμοκραςία του χϊρου των επιςκεπτϊν
και τθ διαφορά αυτϊν.
τισ προκικεσ χωρίσ ςφςτθμα κλιματιςμοφ (3,4,9,10,11,12,13,14,27,28,29,30) ο καταςκευαςτισ κα
προβλζψει ανοίγματα ςτθν βάςθ ι ςτθν πλάτθ τθσ προκικθσ, για τθ δθμιουργία φυςικοφ αεριςμοφ. Σο
μζγεκοσ και θ κζςθ των ανοιγμάτων πρζπει να καλφπτουν τισ ανάγκεσ ψφξθσ του εςωτερικοφ των
προκθκϊν, ςφμφωνα με μθχανολογικι μελζτθ, με τισ οδθγίεσ των υπεφκυνων τθσ ζκκεςθσ, κακϊσ επίςθσ
και ςε ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ μελετθτζσ. Για λόγουσ ενίςχυςθσ τθσ κίνθςθσ του αζρα ςυνίςταται
(ςτισ προκικεσ που ενδεχομζνωσ κα τοποκετθκεί επιπλζον πρόςκετοσ κεατρικόσ φωτιςμόσ για τισ
ανάγκεσ ςυγκεκριμζνων περιοδικϊν εκκζςεων – 3,4,9,10,11,12,13,14) θ χριςθ ανεμιςτιρων ανά 2m για
τθν απαγωγι του αζρα ςτον χϊρο ςε ςυνδυαςμό με θλεκτρονικζσ διατάξεισ ανάδραςθσ ελζγχου
κερμοκραςίασ αζρα για ζλεγχο ςτροφϊν των ανεμιςτιρων με ςκοπό τθν καλι απαγωγι του κερμοφ
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αζρα και τον περιοριςμό του κορφβου λειτουργίασ των ανεμιςτιρων, λόγω τθσ λειτουργίασ τουσ ςε
χαμθλότερεσ ςτροφζσ από τισ ονομαςτικζσ τουσ. Οι προδιαγραφζσ των εν λόγω ανεμιςτιρων κα
προςδιοριςτοφν με τισ οδθγίεσ των υπεφκυνων τθσ ζκκεςθσ, κακϊσ επίςθσ και ςε ςυνεργαςία με τουσ
υπεφκυνουσ μελετθτζσ.
Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του ζργου, τα ανοίγματα αυτά κα πρζπει να μποροφν να κλείςουν και να
ςτεγανοποιθκοφν μετά το πζρασ τθσ περιοδικισ ζκκεςθσ ι όποτε κρικεί απαραίτθτο από τουσ
υπεφκυνουσ του μουςείου και εφόςον δεν επαναλειτουργιςει ο φωτιςμόσ των πλατϊν ι ςτο μζλλον
τοποκετθκεί ςφςτθμα κλιματιςμοφ και ςε αυτζσ.

C. ΕΛΕΓΧΟ ΦΩΣΙΜΟΤ
Ο βαςικόσ ζλεγχοσ του φωτιςμοφ κα γίνεται μζςω κεντρικισ κονςόλασ, τοποκετθμζνθσ ςε κλειςτό χϊρο με
ελεγχόμενθ πρόςβαςθ ςτθν γειτνιάηουςα αποκθκευτικι αίκουςα. Ο φωτιςμόσ των προκθκϊν κα
ελζγχεται μζςω πρωτοκόλλου DMX 512‐Α. Ο προγραμματιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από εξειδικευμζνο
τεχνικό μετά τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ, και κα διαμορφϊνεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ
εκάςτοτε ζκκεςθσ.
τισ προκικεσ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,26 κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα τροφοδοςίασ
για επιπλζον πρόςκετο κεατρικό φωτιςμό για τισ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνων περιοδικϊν εκκζςεων.
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