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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Το έργο αφορά στην δημιουργία της υποδομής για την έκθεση «Αναφορά στον Γκρέκο» που θα 
στεγαστεί στην πύλη Βηθλεέμ. Η πύλη στο δυτικό της τμήμα, απαρτίζεται από δύο στοές και την 
αντίστοιχη χαμηλή πλατεία, που θα υποδεχθούν την έκθεση.  
 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
Οι στοές έχουν ήδη αναστηλωθεί και φωτισθεί ενώ οι θύρες έχουν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου νέες. 
Οι θύρες θα διαμορφωθούν κατάλληλα για να υποδεχθούν τα μηχανολογικά εξαρτήματα. Στην είσοδο 
από τη λεωφόρο Πλαστήρα, θα διαμορφωθεί ο εξωτερικός χώρος από συνεργεία του γραφείου τειχών 
και μετά την είσοδο, θα διαμορφωθεί ο προθάλαμος της έκθεσης στον οποίο θα στεγαστεί το γκισέ κει 
τα εισαγωγικά κείμενα.  Στην είσοδο θα τοποθετηθεί αεροκουρτίνα για να μειώνεται το ισχυρό ρευμα 
που δημιουργείται στη στοά. Ο χώρος αυτός θα διαχωριστεί από τη στοά με μία υάλινη επιφάνεια 
(τρίπλεξ 10 εκατοστών με ενδιάμεση ενισχυτική μεμβράνη) με δίφυλλη υαλόθυρα 2Χ2 μέτρα που θα 
λειτουργεί αυτόματα. Στο μήκος της υαλόθυρας θα τοποθετηθεί επίσης δεύτερη ισχυρή αεροκουρτίνα.  
Το ίδιο σύστημα υάλινου πετάσματος με δίφυλλη υάλινη πόρτα και αεροκουρτίνες θα τοποθετηθεί και 
στις λοιπές εξόδους των στοών (δύο στο πρώτο τμήμα της στοάς και δύο στο επόμενο). 
 
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ  
Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπετασμάτων από τρίπλεξ 10 mm με μεμβράνη, με υαλόθυρα 
δίφυλλη 2 x 2 στις εισόδους και εξόδους των δύο στοών, για την δημιουργία προθαλάμων και την 
προστασία της έκθεσης (σκόνη, δημιουργία ρεύματος αέρα λόγω μεγάλου μήκους των στοών). Της 
απολύτου επιλογής της υπηρεσίας.   
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ 
Για την εγκατάσταση και την τοποθέτηση των αεραγωγών κλιματισμού εξαερισμού θα γίνουν 
τροποποιήσεις στις δύο από τις τέσσερις θύρες των στοών και συγκεκριμένα διάνοιξη δύο οπών σε 
κάθε θύρα στο ξύλινο τμήμα της και αφαίρεση της μεταλλικής επένδυσης στο σημείο των οπών. Της 
απολύτου επιλογής της υπηρεσίας. 
 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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Προμήθεια και τοποθέτηση καλαίσθητων πετασμάτων στις δύο εξωτερικές μονάδες στον αίθριο χώρο, 
για την προστασία των μονάδων και την αισθητική κάλυψη τους λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου. 
Της απολύτου επιλογής της υπηρεσίας. 
 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 
Απόκτηση εκθεμάτων, δικαιώματα χρήσης, επεξεργασία εκθεμάτων, επιμέλεια και επεξεργασία των 
πινάκων από ειδικούς ζωγράφους, κατασκευή λεπτής ξύλινης κορνίζας σε χρώμα χρυσαφί σε κάθε 
πίνακα , επιμέλεια και προετοιμασία των κοστουμιών της έκθεσης καθώς και διάφόρων αντικειμένων 
(παλέτες, πήλινα, γυάλινα δοχεία χρωμάτων, φτερά  γραφής, ορυκτά χρώματα, γύψινα γλυπτά, 
σπαθιά), της απολύτου επιλογής του κυρίου του έργου,  όπως αναφέρεται αναλυτικά στο συνημμένο 
πίνακα. Επίσης περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και η τοποθέτησή των ως άνω εκθεμάτων  στον 
εκθεσιακό χώρο.  
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ    
Κατασκευή και τοποθέτηση  μεταλλικών πλαισίων που θα στηρίζονται στο έδαφος για την ανάρτηση 
των πινάκων, εκθεμάτων, καλωδιώσεων και λοιπών μηχανολογικών εξαρτημάτων. 
Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών τελάρων από στράντζα 2,00 x 1,00 (6 τμχ) 
Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινου τελάρου πετσωμένο με MDF βαμμένο λάκκα 3,00 x 2,00 (6 τμχ) 
Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών τελάρων από στράντζα 2,00 x 1,50 (8 τμχ) 
Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινου τελάρου πετσωμένο με MDF βαμμένο λάκκα 3,00 x 2,30 (1 τμχ) 
Κατασκευή και τοποθέτηση τριών βιτρινών από plexiglass ηλεκτρολογικά spot λάμπες παροχή και 
σύνδεση στο χώρο. 
Κάλυψη τρύπας στην δεύτερη στοά με plexiglass 2x2, τοποθέτηση με αποστάτες 
Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινου προφίλ βαμμένο λάκκα με plexiglass 2,30 x 2,60. 
Της απολύτου επιλογής της υπηρεσίας. 
 
 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ                                                                                                      Ο Δ/ΝΤΗΣ 
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