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Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και εµπλουτισµός του 
εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης ∆άσους Στροφυλιάς - Λιµνοθάλασσας Κοτύχι». Το 
έργο, συνολικού ύψους 14.022,00 €, ανατέθηκε από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - 
Στροφυλιάς, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την Προστασία και ∆ιατήρηση της 
Βιοποικιλότητας Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς» για την υλοποίηση και παρακολούθηση της 
πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου - 
Στροφυλιάς» µε κωδικό (2010ΣΕ07580088) του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ:  Μαρία Κατσακιώρη 
 

 

ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ:  Κατερίνα Μπόλη  
   Σπύρος Ντάφης 
   Λουίζα Νικολάου 
   Πέτρος Κακούρος 
   ∆ηµήτρης Παπαδήµος 
   Μιλτιάδης Σεφερλής 
   Ελένη Φυτώκα 
   Έλενα Χατζηχαραλάµπους 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η πλήρης αναφορά στην παρούσα έκδοση είναι: 
 
Σουλάκης Ν. και Ζακλίν Φριζή. 2013. Έκθεση διευθέτησης του εκθεσιακού περιεχοµένου του 

Κέντρου Πληροφόρησης ∆άσους Στροφυλιάς - Λιµνοθάλασσας Κοτύχι. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων 

- Υγροτόπων. Θέρµη. 36 σελ. + Παράρτηµα  
 
 
This document may be cited as follows: 
 
Soulakis N. and Jacquline Frizi. 2013. Museographical study for the Visitor Centre of Kotychi – 
Strofylia National Park. Greece. Greek Biotope/Wetland Centre, Thermi, Greece. 36 p. + Annex  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
Η παρούσα «Έκθεση ∆ιευθέτησης του Εκθεσιακού Περιεχοµένου του Κέντρου Πληροφόρησης 
∆άσους Στροφυλιάς - Λιµνοθάλασσας Κοτύχι» συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και 
Εµπλουτισµός του Εκθεσιακού Περιεχοµένου του Κέντρου Πληροφόρησης ∆άσους Στροφυλιάς - 
Λιµνοθάλασσας Κοτύχι». Το έργο προκηρύχθηκε από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - 
Στροφυλιάς µε την από 11/05/2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του 
Υποέργου 1 «∆ράσεις για την Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας Υγροτόπων Κοτυχίου – 
Στροφυλιάς» για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «Προστασία και ∆ιατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς» του Άξονα 
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013» που συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από 
ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους. 
 
Ειδικότερα, το έργο αφορά στην εκπόνηση δύο επιµέρους εκθέσεων για την αναβάθµιση του 
εκθεσιακού περιεχοµένου του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - 
Στροφυλιάς, που εδρεύει στον οικισµό Λάππα Αχαΐας: 

Α) της Έκθεσης Οργάνωσης και Εµπλουτισµού του Εκθεσιακού Περιεχοµένου που θα εξειδικεύει και 
θα οργανώνει το θεµατικό περιεχόµενο της έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης, µε βάση την 
κεντρική ιδέα και το σενάριο που θα διαµορφωθεί. 

Β) της Έκθεσης ∆ιευθέτησης του Εκθεσιακού Περιεχοµένου, η οποία θα αναλύει την ανωτέρω 
Έκθεση Οργάνωσης και θα καθορίζει τον βέλτιστο τρόπο απόδοσής της µε σύγχρονα εκθεσιακά 
µέσα στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου. 
 
Το παρόν κείµενο αποτελεί το παραδοτέο του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ µε τίτλο Έκθεση ∆ιευθέτησης του 
Εκθεσιακού Περιεχοµένου του Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου 
– Στροφυλιάς και οι προδιαγραφές του, σύµφωνα µε την από 31/08/2012 σχετική σύµβαση µεταξύ 
του Φορέα ∆ιαχείρισης και του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, δίνονται ακολούθως:  
 

Έκθεση ∆ιευθέτησης του Εκθεσιακού Περιεχοµένου του Κέντρου Πληροφόρησης του 
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς 

1. Σχέδια επίλυσης του εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης στα οποία θα 
περιλαµβάνονται όλες οι κατόψεις, όψεις και οι απαραίτητες τοµές, καθώς και τρία (3) σχηµατικά 
προοπτικά, προκειµένου να γίνει απολύτως κατανοητή η προτεινόµενη λύση. Οι κλίµακες των 
σχεδίων θα είναι 1:50, 1:25, µε όλα τα αναπτύγµατα των εσωτερικών όψεων του εκθεσιακού 
χώρου. 

2. Σχέδια κατασκευαστικά των εκθεµάτων του Κέντρου, όπως πάγκοι, βιτρίνες, προθήκες, πανό 
κ.λπ., µε προσδιορισµό των υλικών, του τρόπου κατασκευής, της ακριβούς θέσης, του τρόπου 
ανάρτησης και στερέωσης, της αποθήκευσης και µεταφοράς κ.λπ. σε κλίµακα 1:20, 1:10, 1:5. 

3. Τεχνική περιγραφή των εκθεµάτων. 

4. Αναλυτικός προϋπολογισµός για τη δηµιουργία και εγκατάσταση του συνόλου της έκθεσης. 

5. Χρονοδιάγραµµα δηµιουργίας και εγκατάστασης της έκθεσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
 

Το Κέντρο Πληροφόρησης ∆άσους Στροφυλιάς - Λιµνοθάλασσας Κοτύχι βρίσκεται στον οικισµό 
Λάππα του Νοµού Αχαΐας, πάνω στην εθνική οδό Πάτρας – Πύργου και ακριβώς στα όρια του 
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς. Η υποδοµή στεγάζεται σε ισόγειο κτίσµα των 
αρχών του 20ου αιώνα, το οποίο χτίσθηκε ως βασιλικό κυνηγετικό περίπτερο για τον τότε διάδοχο 
Κωνσταντίνο. Το οίκηµα αποτελεί µέρος των εγκαταστάσεων που χτίσθηκαν σε έκταση του 
οικισµού Λάππα για να µπορεί ο διάδοχος του θρόνου να τις χρησιµοποιεί ως βάση των εξορµήσεών 
του για κυνήγι στο δάσος της Μανωλάδας, το οποίο του δωρίσθηκε το 1887 ως προσωπικό κτήµα 
(Βασιλικό Κτήµα Μανωλάδος). Η δωρεά καταργήθηκε το 1923 και η έκταση διανεµήθηκε σε 
πρόσφυγες και ακτήµονες της περιοχής. Το 1982 µε Υπουργική Απόφαση, το οίκηµα 
χαρακτηρίσθηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού ως «Έργο Τέχνης». 
 
Ως Κέντρο Πληροφόρησης διαµορφώθηκε το 1995, µε συγχρηµατοδότηση του τότε ΥΠΕΧΩ∆Ε και 
της Κοινότητας Μετοχίου, µέσω του Κοινοτικού Προγράµµατος ENVIREG του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Περιβάλλον. Η υποδοµή λειτούργησε έως το 2000. Έκτοτε παρέµεινε κλειστή έως το 
2003, οπότε και άρχισε να επαναλειτουργεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος LIFE. Από το 
2007 λειτουργεί υπό την ευθύνη του Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. 
 
Σήµερα, η υποδοµή, οργανωµένη µε κεντρικό εκθεσιακό χώρο και δύο χώρους γραφείων, αποτελεί 
την έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης και σηµατοδοτεί τη µοναδική υποδοµή ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού στην ανάγκη διαφύλαξης του φυσικού πλούτου του Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. 
 
Όσον αφορά στην υφιστάµενη έκθεση, η θεµατική της αφορά στην παρουσίαση των κυριότερων 
στοιχείων του περιβάλλοντος του Εθνικού Πάρκου (υγρότοποι, δάσος Στροφυλιάς, αµµόλοφοι, 
ασβεστολιθικοί λόφοι), των λειτουργιών, των αξιών, της σπουδαιότητας και του καθεστώτος 
προστασίας, των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, των πιέσεων και των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει η προστατευόµενη περιοχή. Ως προς τον τρόπο απόδοσης της θεµατικής, 
χρησιµοποιούνται στατικά µέσα (κείµενα και εποπτικό υλικό, φωτογραφίες, χάρτες, σκίτσα), 
αναρτηµένα σε αυτοφερόµενες κατακόρυφες επιφάνειες – ταµπλό, ξύλινα δυσδιάστατα οµοιώµατα 
καθώς και µακέτες. 
 
Βάσει των όσων αναλύθηκαν και τεκµηριώθηκαν στην «Έκθεση οργάνωσης και εµπλουτισµού του 
εκθεσιακού περιεχοµένου του Κέντρου Πληροφόρησης» που προηγήθηκε της παρούσας, η 
υφιστάµενη οργάνωση του εκθεσιακού χώρου κρίνεται ακατάλληλη να ανταποκριθεί, τόσο στη 
σπουδαιότητα του περιβάλλοντος το οποίο πραγµατεύεται, όσο και στις ανάγκες του υφιστάµενου 
αλλά και του δυνητικού κοινού της. ∆ιατυπώνεται σαφώς η ανάγκη ανανέωσης των µέσων και του 
τρόπου έκθεσης, αλλά και ο εµπλουτισµός του περιεχοµένου µε νέα στοιχεία, προκειµένου για την 
ανάδειξη του Κέντρου Πληροφόρησης σε µια σύγχρονη, δυναµική και βιώσιµη υποδοµή, 
οργανωµένη βάσει των σύγχρονων εκθεσιακών πρακτικών. 
 
Τα κύρια προβλήµατα της υφιστάµενης έκθεσης εντοπίζονται κυρίως:  

- στην αδυναµία σύνθεσης ενός εικαστικά ενδιαφέροντος εκθεσιακού συνόλου, 
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- στην αναχρονιστικότητα των τρόπων µετάδοσης της πληροφορίας (αποκλειστική χρήση 
στατικών εκθεµάτων, πρόχειρη οργάνωση, απουσία µουσειογραφικών αρχών οργάνωσης 
κ.λπ.), 
- στην παλαιότητα και φυσική φθορά του εποπτικού υλικού, 
- στην ανάγκη εµπλουτισµού της θεµατολογίας της έκθεσης.  

 
Προβλήµατα εντοπίζονται και στη γενικότερη λειτουργία του Κέντρου. Τα προβλήµατα αυτά 
αφορούν κυρίως στη συνύπαρξη της έκθεσης µε τις λοιπές λειτουργίες του Φορέα ∆ιαχείρισης (π.χ. 
ύπαρξη γραφείου συνεδριάσεων εντός του εκθεσιακού χώρου, αποθήκευση αντικειµένων εντός του 
εκθεσιακού χώρου κ.λπ.), καθώς και στην ανάγκη εµπλουτισµού της υποδοµής µε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και παροχής σύγχρονων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της.  
 
Τέλος, η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής έχει επιφέρει ανατροπές στην σχέση του κτηρίου µε τον 
περιβάλλοντα χώρο, µε αποτέλεσµα τη διατάραξη της ορθής χρήσης του κτηρίου που εντοπίζεται 
στη µη ορθολογική σχέση της εισόδου του κτηρίου µε τις σηµερινές κύριες πορείες προσέγγισής 
του. 

 
Έτσι, η εισήγηση που έγινε αποδεκτή από τον Φορέα ∆ιαχείρισης, ορίζει τα ακόλουθα, τα οποία 
αποτελούν και τη βάση της «Έκθεσης ∆ιευθέτησης του Εκθεσιακού Περιεχοµένου του Κέντρου 
Πληροφόρησης»: 

α) Το σύνολο του κτηρίου αφιερώνεται στη λειτουργία του ως Κέντρο Πληροφόρησης, 

φιλοξενώντας εκθεσιακό χώρο (τον υφιστάµενο), εκπαιδευτικό χώρο (το υφιστάµενο γραφείο 

γραµµατείας και προσωπικού) και χώρο βιβλιοθήκης - γραφείο υπευθύνου λειτουργίας του Κέντρου 

Πληροφόρησης (το υφιστάµενο γραφείο του Προϊσταµένου του Κέντρου). 

β) Καταργείται η υφιστάµενη είσοδος στο Κέντρο Πληροφόρησης και στον εκθεσιακό χώρο και 

υιοθετείται «νέα» είσοδος (περισσότερο εµφανής στον επισκέπτη), µε την αξιοποίηση της πόρτας 

που βρίσκεται στην πρόσοψή του. 

γ) ∆ηµιουργείται µικρός χώρος υποδοχής και παροχής πληροφοριών στον επισκέπτη κοντά στη νέα 

είσοδο του κτηρίου, σε άµεση συνάφεια µε τον εκθεσιακό χώρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 
 
 
Η παρούσα «Έκθεση ∆ιευθέτησης του Εκθεσιακού Περιεχοµένου του Κέντρου Πληροφόρησης 
∆άσους Στροφυλιάς – Λιµνοθάλασσας Κοτύχι» βασίζεται καταρχήν στην «Έκθεση Οργάνωσης και 
Εµπλουτισµού του Εκθεσιακού Περιεχοµένου του Κέντρου Πληροφόρησης» που προηγήθηκε της 
παρούσας και κυρίως στις διατυπωµένες προτάσεις για τη διαµόρφωση του εκθεσιακού χώρου και 
το σενάριο της έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης, όπως αυτό αναλύθηκε διεξοδικά µε τα µέλη 
της Οµάδας Έργου. 
 
Οι συγκεκριµένες προτάσεις για την ιδέα του τρόπου οργάνωσης της έκθεσης, τη διαµόρφωση των 
εκθεσιακών ενοτήτων, τη δοµή και περιεχόµενο των εκθεσιακών θεµατικών ζωνών, σχετίσθηκαν, 
στο πλαίσιο της παρούσας, µε τις καθαρά αρχιτεκτονικές παραµέτρους, τη γεωµετρία και τις λοιπές 
ιδιαιτερότητες του χώρου, µε τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν και την επιθυµητή σκηνογραφική 
απόδοση των ενοτήτων (συµβολισµός, βαρύτητα εκθέµατος, κεντρικότητα, τρόπος προσπέλασης, 
υφές, χρώµατα, φωτισµός κ.λπ.) για να καταλήξουν στην απόδοση του τελικού µουσειογραφικού 
αποτελέσµατος. 

 
Σε αυτό το σηµείο, καταλυτικό ρόλο έπαιξε η αντιµετώπιση του κτηρίου που φιλοξενεί την έκθεση. 
Το κτήριο των αρχών του 20ου αιώνα, χαρακτηρισµένο ως «Έργο Τέχνης» έπρεπε να 
προστατευθεί, ενώ συγχρόνως έπρεπε να εξασφαλισθεί η µεγιστοποίηση των επιφανειών κίνησης 
στην νέα έκθεση για τη διευκόλυνση των οµαδικών επισκέψεων (κατά κύριο λόγο µαθητικών 
οµάδων). Η απόφαση αυτή λειτούργησε αποφασιστικά για τη χωρική οργάνωση της έκθεσης και τη 
µουσειογραφική προσέγγισή της. 
 
Η απόφαση να µην θιχθεί στο ελάχιστο το υφιστάµενο κέλυφος ήταν καθοριστική. Απέναντι στις 
διατηρητέες αισθητικές αξίες του υφιστάµενου κελύφους θα έπρεπε να αντιπαρατεθεί µία νέα 
κατασκευή µε σύγχρονα υλικά, τρόπο δόµησης και αισθητική εντελώς διαφορετική. Το κέλυφος θα 
έπρεπε να είναι αυτοφερόµενο και όλες οι νέες κατασκευές να αναρτώνται από αυτό, να διατηρεί, 
µέσω της αισθητικής αντίστιξης, µία αυτονοµία ως προς το υφιστάµενο και συγχρόνως να το 
διατηρεί άθικτο. 
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, αποφασίσθηκε µία ελαφριά σιδηροκατασκευή εντός του υφιστάµενου 
εκθεσιακού χώρου, η οποία αναπτύσσεται σε διακριτή απόσταση από το υφιστάµενο κέλυφος. Το 
νέο «κέλυφος µέσα στο κέλυφος» που δηµιουργείται, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες θεωρητικές 
προσεγγίσεις και πρακτικές ως προς τα θέµατα της επανάχρησης διατηρητέων κτηρίων ή κτηρίων 
χαρακτηρισµένων ως ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας.  
 
Από τη νέα κατασκευαστική υποδοµή που εδράζεται µε πολλαπλά περιµετρικά πέλµατα, αναρτάται 
κάθε στοιχείο της έκθεσης. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το κέλυφος είναι αυτοφερόµενο. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια µεταλλικών δοκών που διατρέχουν τον χώρο και στηρίζονται 
αµφίπλευρα σε ελαφριά φέροντα στοιχεία. Οι δοκοί δηµιουργούν µία νέα ελαφριά εσωτερική 
οροφή. Το κέλυφος αναπτύσσεται σε µικρή απόσταση από τους τοίχους, αφήνοντας ανέπαφα 
τυπολογικά γνωρίσµατα του κτηρίου όπως πόρτες και παράθυρα, τα οποία κατά περίπτωση 
καλύπτει ή αποκαλύπτει. Αντίθετα, ανάµεσα στον επισκέπτη και την υφιστάµενη ξύλινη 
ψευδοροφή, η οποία αποτελεί µεταγενέστερη προσθήκη και είναι ουδέτερου αισθητικού 
ενδιαφέροντος, παρεµβάλλεται διακριτικά η νέα ελαφριά εσωτερική οροφή. Όσον αφορά στο 
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δάπεδο του κτηρίου, το οποίο και αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόλογα στοιχεία του, παραµένει 
εµφανές, αναδεικνύεται και εντάσσεται δυναµικά στη χωρική ανάπτυξη της έκθεσης, η οποία 
ακολουθεί τη γενική διάταξη και δοµή των διακοσµητικών του µοτίβων. 
 
Η κατασκευή δεν αναπτύσσεται στο σύνολο της αίθουσας που φιλοξενεί την έκθεση, καθώς αφήνει 
ακάλυπτο ένα τµήµα της. Το τµήµα αυτό, όπου διατηρείται πλήρως η αρχική κατάσταση του 
κτηρίου, αποτελεί τον χώρο υποδοχής και εισόδου των επισκεπτών στο Κέντρο Πληροφόρησης. 
 
Ο κύριος χώρος της έκθεσης ορίζεται από τις επιφάνειες που καταλαµβάνει το νέο κέλυφος. Η νέα 
κατασκευή υλοποιεί τις τιθέµενες από την «Έκθεση Οργάνωσης και Εµπλουτισµού του Εκθεσιακού 
Περιεχοµένου του Κέντρου Πληροφόρησης» απαιτήσεις για µεγάλες και ενιαίες εκθεµατικές 
επιφάνειες οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία ενός εσωτερικού «κελύφους» στον 
εκθεσιακό χώρο. Οι κατασκευές της έκθεσης αναπτύσσονται περιµετρικά, αφήνοντας ελεύθερη τη 
µεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια δαπέδου για κίνηση των επισκεπτών.  
 
Η οροφή συµµετέχει στην ανάπτυξη των εκθεµάτων και την παρουσίαση της θεµατολογίας της 
έκθεσης, καθώς υπάρχουν εκθέµατα που αναρτώνται από αυτήν και αναπτύσσονται σε υψηλότερα 
επίπεδα. Την οργάνωση του εκθεσιακού χώρου συµπληρώνουν δύο ελεύθερες περίοπτες 
κατασκευές που τοποθετούνται κεντρικά στην αίθουσα, οργανώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
κίνηση των επισκεπτών στον χώρο. 
  
Το ένα από τα δύο γραφεία του κτηρίου που σήµερα φιλοξενεί τη Γραµµατεία και τον χώρο 
εργασίας στελεχών του και βρίσκεται σε άµεση επαφή µε τον εκθεσιακό χώρο, µετατρέπεται σε 
Εργαστήρι της φύσης για τα παιδιά, µε είσοδο αποκλειστικά από τον εκθεσιακό χώρο (η υφιστάµενη 
εξωτερική θύρα εισόδου απενεργοποιείται). Το δεύτερο γραφείο διατηρεί τη χρήση του και αποτελεί 
τον χώρο εργασίας στελεχών του Φορέα αλλά και µικρών συναντήσεων - συσκέψεων. Το γραφείο 
αυτό έχει δυνητικά ανεξάρτητη είσοδο, µε την ενεργοποίηση της υφιστάµενης εξωτερικής θύρας.  
 
Τέλος, βάσει των αναγκών που προκύπτουν από τη νέα οργάνωση του χώρου, ενεργοποιείται η 
είσοδος του κτηρίου που βρίσκεται στην εκ διαµέτρου αντίθετη πλευρά από την υφιστάµενη είσοδο 
στα γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης. Η είσοδος αυτή αποτελεί την είσοδο των επισκεπτών στο 
Κέντρο Πληροφόρησης. Σε άµεση σχέση µε τη θύρα εισόδου, διαµορφώνεται χώρος εισόδου – 
υποδοχής, µέσω του οποίου εξασφαλίζεται η πρόσβαση στον κυρίως εκθεσιακό χώρο, από όπου 
γίνεται και η πρόσβαση στο Εργαστήρι της φύσης για τα παιδιά.  
 
Τέλος οι χώροι υγιεινής και ο διάδροµος µεταξύ χώρων υγιεινής, εργαστηρίου και γραφείου 
διατηρούνται ως έχουν για την εξυπηρέτηση επισκεπτών και προσωπικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

  
ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ -  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 
 
 
Σύµφωνα µε την «Έκθεση οργάνωσης και εµπλουτισµού του εκθεσιακού περιεχοµένου του Κέντρου 
Πληροφόρησης», το θεµατικό περιεχόµενο της έκθεσης του Κέντρου χωρίζεται σε πέντε, διακριτές, 
αλλά αλληλένδετες µεταξύ τους εκθεσιακές θεµατικές ζώνες, όπως αυτές περιγράφονται 
επιγραµµατικά ακολούθως: 
 
Α. ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς 

1η θεµατική ενότητα: Το Εθνικό Πάρκο 
� Ταυτότητα  
� Σπουδαιότητα  
� Καθεστώς προστασίας 

2η θεµατική ενότητα: Το ιστορικό του κτηρίου 
� Σταθµοί της ιστορίας του 

 
Β ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
Η ανάλυση του Πάρκου στα συστατικά του  

1η θεµατική ενότητα: Η παράκτια ζώνη 
� Σπουδαιότητα και αξίες 
� Αµµώδεις ακτές και θίνες 
� Απειλούµενα είδη  
� Τα λιβάδια της ποσειδωνίας 

2η θεµατική ενότητα: Λιµνοθάλασσα Άραξου 
� Ταυτότητα 
� Ειδικά θέµατα 

3η θεµατική ενότητα: Μαύρα Βουνά 
� Ταυτότητα 
� Ειδικά θέµατα 

4η θεµατική ενότητα: Λιµνοθάλασσα Πρόκοπος 
� Ταυτότητα 
� Ειδικά θέµατα 

5η θεµατική ενότητα: Έλος Λάµιας 
� Ταυτότητα 
� Ειδικά θέµατα 

6η θεµατική ενότητα: ∆άσος Στροφυλιάς 
� Ταυτότητα 
� Ειδικά θέµατα 

7η θεµατική ενότητα: Λιµνοθάλασσα Κοτύχι 
� Ταυτότητα 
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� Ειδικά θέµατα 

8η θεµατική ενότητα: Αλυκές Λεχαινών 
� Ταυτότητα 
� Ειδικά θέµατα 

 
Γ ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – Η ΣΥΝΘΕΣΗ 
Η συνολική προσέγγιση της περιοχής  

1η θεµατική ενότητα: Η βλάστηση 
� Η διαδοχή  
� Η σπουδαιότητα  
� Τα χαρακτηριστικά είδη  
� Τα ενδηµικά, σπάνια και απειλούµενα φυτά 

2η θεµατική ενότητα: Η πανίδα  
� Η ποικιλία των ειδών 
� Ο «χάρτης» της ζωής  
� Ζώα σπάνια και απειλούµενα 

3η θεµατική ενότητα: Τα πουλιά 
� Τα αίτια του τεράστιου ορνιθολογικού πλούτου 
� Η σπουδαιότητα σε είδη και αριθµούς 
� Είδη εξέχουσας σηµασίας 
� Εποχικότητα και µετανάστευση 
� Ορνιθοπαρατήρηση και δακτυλίωση 

 
∆ ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
Η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή 

1η θεµατική ενότητα: Η εισαγωγική 
� Οι λειτουργίες και αξίες των υγροτόπων 
� Η διεθνής «αναγνώριση» των υγροτόπων (Σύµβαση Ραµσάρ) 

2η θεµατική ενότητα: Η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή 
� Από το χθες στο σήµερα 
� Οι οικονοµικές δραστηριότητες 
� Τα προβλήµατα, οι πιέσεις, οι απειλές 

 
Ε ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Εφόδια µιας συναρπαστικής περιήγησης 

1η θεµατική ενότητα: Η διατήρηση και διαχείριση 
� Η ανάγκη προστασίας, ορθής χρήσης και διαχείρισης 
� Ο Φορέας ∆ιαχείρισης και το έργο του 
� Ο «διάλογος» µε τον επισκέπτη 
 

 
Η νέα οργάνωση του χώρου έδωσε υλική υπόσταση στην οργάνωση των ζωνών και των ενοτήτων, 
ενώ συγχρόνως αποτέλεσε και έρεισµα για την έκφραση νέων χωρικών συσχετισµών µεταξύ τους. 
Βάσει της νέας οργάνωσής του, ο εκθεσιακός χώρος χωρίζεται σε δύο διακριτά µέρη, όπως φαίνεται 
και στην κάτοψη που ακολουθεί:  
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Το πρώτο µέρος, είναι µια «στενή» (σε σχέση µε την υπόλοιπο εκθεσιακό χώρο) ζώνη, σε άµεση 
γειτνίαση µε τη νέα είσοδο του εκθεσιακού χώρου. Σε αυτή τη ζώνη χωροθετούνται τα ακόλουθα:  
 

Χώρος εισόδου, υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού, ο οποίος περιλαµβάνει: (α) Γραφείο 
Υποδοχής, όπου θα µπορεί να εργάζεται ένα άτοµο του Φορέα ∆ιαχείρισης, έχοντας ταυτόχρονα και 
την εποπτεία όλου του χώρου, (β) κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο για ποικίλα Πωλητέα Είδη και 
(γ) ειδική κατασκευή για τον «∆ιάλογο» µε τον επισκέπτη.  

Πρόκειται για µία σύνθετη κατασκευή από 
κυκλικά στοιχεία που προσοµοιάζουν 
αφαιρετικά «δένδρα» όπου ο επισκέπτης θα 
έχει τη δυνατότητα να αφήσει ένα σηµείωµα 
τις εντυπώσεις και παρατηρήσεις του τόσο 
για την έκθεση όσο και για την ίδια την 
προστατευόµενη περιοχή, στερεώνοντάς το 
πάνω στο δένδρο ως «καρπό» µε το µολύβι 
που χρησιµοποίησε. Επίσης, µε τον ίδιο 
τρόπο ο Φορέας ∆ιαχείρισης θα µπορεί να 
επικοινωνεί µε τον επισκέπτη, αναρτώντας 
όποια πληροφορία αυτός επιθυµεί. Η 
κατασκευή είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει σε 
όλες τις ηλικίες να αφήσουν το «αποτύπωµά» 
τους.  

 
Το γραφείο υποδοχής, τα πωλητέα είδη και το δένδρο διαλόγου συνθέτουν το Έκθεµα Ε1 της 
νέας έκθεσης. 
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Το Έκθεµα 2 της νέας έκθεσης που πραγµατεύεται (α) τη θεµατική Ζώνη Α «Η Εισαγωγή», στην 

οποία περιλαµβάνονται το Εθνικό Πάρκο 
(Ταυτότητα, Σπουδαιότητα, Καθεστώς 
προστασίας) και το Ιστορικό του κτηρίου που 
φιλοξενεί την έκθεση (Σταθµοί της ιστορίας 
του) και (β) τµήµα της θεµατικής Ζώνης Ε 
«Ο Επίλογος» που αφορά στην παρουσίαση 
του Φορέα ∆ιαχείρισης και του έργου του.  
 
Με τον τρόπο αυτό ο γρήγορος επισκέπτης 
θα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει άµεσα και 
γρήγορα πληροφορίες, τόσο για την περιοχή, 
όσο και για τον Φορέα ∆ιαχείρισης, χωρίς να 
απαιτείται να περιηγηθεί στο σύνολο της 
έκθεσης.  
 
 

 

Το δεύτερο διακριτό µέρος του εκθεσιακού χώρου (το µεγαλύτερο σε έκταση) αποτελεί 
τον κύριο κορµό της νέας έκθεσης όπου αναπτύσσονται οι υπόλοιπες τέσσερις θεµατικές 
εκθεσιακές ζώνες: «Η Προσοµοίωση», «Η Σύνθεση», «Ο Άνθρωπος» και «Ο Επίλογος».  
 
Οι τέσσερις θεµατικές ζώνες αναπτύσσονται περιµετρικά των τεσσάρων πλευρών του νέου 
κελύφους. Οι θεµατικές ενότητες κατανέµονται µε τέτοιο τρόπο σε επιµέρους εκθέµατα ώστε, 
αφενός να διατηρούν την αυτοτέλειά τους (µε την περιµετρική γραµµική παράθεση), και αφετέρου, 
οι πληροφορίες των ενοτήτων να διεισδύουν και να αλληλοσυµπληρώνονται, γεγονός που 
πραγµατοποιείται κυρίως στο κέντρο του εκθεσιακού χώρου. Έτσι, η γραµµική περιµετρική διάταξη 
των εκθεµάτων συµπληρώνεται µε τη δυνατότητα ελεύθερης κίνησης στο κέντρο του χώρου που 
αναιρεί την επιβεβληµένη πορεία και συνηγορεί µε τη συγχρονική και συνολική αντίληψη των 
ενοτήτων. Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται µε εποπτικό υλικό αναρτηµένο από την οροφή και 
ορατό από κάθε σηµείο του χώρου. Κατά τον τρόπο αυτό, η ευκολία οπτικής επαφής µε το σύνολο 
των περιµετρικά τοποθετηµένων εκθεµάτων που παρέχεται στον επισκέπτη, σε συνδυασµό µε τις 
εννοιολογικές συσχετίσεις που παρουσιάζονται µέσω του µεγάλης κλίµακας περιµετρικού εποπτικού 
υλικού, δηµιουργούν ευκαιρίες ερµηνείας ανάλογες µε την πραγµατική διάσταση των συσχετισµών 
των περιβαλλοντικών θεµάτων που πραγµατεύεται η έκθεση. 
 
Αναλυτικά, η οργάνωση των εκθεµάτων δίνεται ακολούθως: 
 
Σε άµεση σχέση µε την είσοδο στον κυρίως εκθεσιακό χώρο, µε κίνηση δεξιόστροφη, τοποθετείται 
σύνθετη κατασκευή (Έκθεµα Ε3) που αποτελείται από οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία, στα 
οποία αναπτύσσονται οι θεµατικές ενότητες της Ζώνης Β «Η Προσοµοίωση», ήτοι τα επιµέρους 
στοιχεία που συνθέτουν το Εθνικό Πάρκο, καθώς και οι «∆ιαδροµές περιήγησης» στην 
προστατευόµενη περιοχή. Η κατασκευή καλύπτει το σύνολο της πλευράς του κτηρίου και στο τέλος 
της µία γυάλινη αναρτηµένη επιφάνεια αποκαλύπτει µέρος του υφιστάµενου κτηρίου στη θέση του 
υφιστάµενου παραθύρου. 
 
Η οριζόντια επιφάνεια είναι αυτόφωτη και αποτελείται από διαφανοσκόπεια και κατασκευές µε 
ενσωµατωµένο κρυφό φωτισµό. Στην επιφάνεια αυτή αναπτύσσονται (α) µεγάλης διάστασης 
µακέτα - πρόπλασµα που αναπαριστά, µε τη χρήση σύγχρονων υλικών, συνολικά την περιοχή του 
Εθνικού Πάρκου (β) διαφανοσκόπειο στο οποίο παρουσιάζονται στοιχεία για το αβιοτικό περιβάλλον 
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της περιοχής και ειδικότερα για τον τρόπο µε τον οποίο αυτή σχηµατίσθηκε και (γ) διαφανοσκόπειο 
παρουσίασης επιλεγµένων διαδροµών περιήγησης στο Εθνικό Πάρκο.  

Στις κατακόρυφες επιφάνειες του 
εκθέµατος, παρουσιάζονται (επίσης µε τη 
µορφή διαφανοσκοπείων) αναλυτικά όλα τα 
επιµέρους περιβάλλοντα που συµβάλλουν 
στη σπουδαιότητα του Εθνικού Πάρκου, 
ήτοι: η Παράκτια Ζώνη, η Λιµνοθάλασσα 
Άραξου, τα Μαύρα Βουνά, η Λιµνοθάλασσα 
Πρόκοπος, το Έλος Λάµιας, το ∆άσος 
Στροφυλιάς, η Λιµνοθάλασσα Κοτύχι και οι 
Αλυκές Λεχαινών.  
 
Η παρουσίαση κάθε περιοχής περιλαµβάνει 
επιλεγµένα ειδικά θέµατα, η προβολή των 
οποίων κρίθηκε σηµαντική για τη βέλτιστη 
κατανόηση της κάθε περιοχής, αλλά και την 
έλξη του ενδιαφέροντος του επισκέπτη. 
 

Σηµειώνεται ότι, όλες οι εκθεµατικές επιφάνειες του εκθεσιακού χώρου θα δεχθούν κατάλληλο 
εικαστικό σχεδιασµό για τη βέλτιστη διευθέτηση των κειµένων και του εποπτικού υλικού που θα 
φέρουν, έτσι ώστε να διαµορφωθεί ένας χώρος σύγχρονος και ελκυστικός και διακριτή ταυτότητα. 
 
Ακολουθεί η παρουσίαση της Ζώνης Γ «Η Σύνθεση» όπου παρουσιάζεται συνολικά η βλάστηση, η 
χλωρίδα και η πανίδα του Εθνικού Πάρκου. Είναι η πιο πλούσια ζώνη του εκθεσιακού χώρου από 
πλευράς πολυµορφίας εκθεµάτων και εποπτικών µέσων. Περιλαµβάνει τα Εκθέµατα Ε4, Ε6 και Ε7 
που αποτελούνται από στατικά, διαδραστικά και δυναµικά µέσα µετάδοσης της πληροφορίας.  
Ειδικότερα:  
 
Το Έκθεµα Ε4 ως κατασκευή καλύπτει όλη την πλευρά του εκθεσιακού χώρου (έως την πόρτα 
εισόδου στο Εργαστήρι της φύσης για τα παιδιά). Σε αυτό αναλύονται οι ενότητες της Χλωρίδας 
και της Βλάστησης. Το έκθεµα περιλαµβάνει (α) κατακόρυφες έκτυπες επιφάνειες, (β) τη µακέτα 
της υφιστάµενης έκθεσης που αναπαριστά τη διαδοχή της βλάστησης στην περιοχή και (γ) προθήκη 
µε πραγµατικά υλικά (π.χ. τοµές κορµών, καρποί, φύλλα, επιλεγµένα φυτικά είδη της περιοχής).  
 

Το Έκθεµα Ε7 αφορά στην Πανίδα του 
Εθνικού Πάρκου και αποτελείται: (α) από 
κόγχη µε έκτυπες επιφάνειες στην οποία 
ενσωµατώνεται η υφιστάµενη δυσδιάστατη 
αναπαράσταση των ερωδιών του Εθνικού 
Πάρκου, (β) µία κατασκευή τύπου View 
Master, µε τρεις οθόνες σε διαφορετικά ύψη 
στην οποία παρουσιάζονται µε τη µορφή 
κινούµενης εικόνας και γραπτού λόγου 
στοιχεία για την πανίδα του Εθνικού Πάρκου 
και ειδικότερα για την ορνιθοπανίδα και (γ) 
εγκατάσταση ακουστικών για την παρουσίαση 
ήχων φύσης και ειδικότερα χαρακτηριστικών 
ειδών πουλιών της περιοχής. Η κατασκευή 
View Master και η εγκατάσταση των 
ακουστικών συνοδεύονται από κατακόρυφες 
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έκτυπες επιφάνειες στις οποίες δίνονται µε σύντοµο και εύληπτο τρόπο στοιχεία για την πανίδα του 
Πάρκου. 
 
Η παρουσίαση της βλάστησης και της πανίδας συµπληρώνεται µε το Έκθεµα Ε6. Το έκθεµα αυτό 
αποτελείται από εγκαταστάσεις αναρτηµένες από την οροφή που αναφέρονται στη ζωή και την 
πλούσια βιοποικιλότητα του Εθνικού Πάρκου. Τα αναρτηµένα στοιχεία δεσπόζουν στον εκθεσιακό 
χώρο και είναι ορατά από κάθε σηµείο του. Αναλυτικότερα, το έκθεµα αποτελείται: (α) από σειρά 
εκτυπωµένων λωρίδων αναρτηµένων από την οροφή που φέρουν εκτυπώσεις χαρακτηριστικών 
ειδών της πανίδας του Πάρκου (π.χ. πουλιά, έντοµα) και (β) από συστοιχία τριών (3) οθονών που 
µεταδίδει µε επαναλαµβανόµενο τρόπο (µορφή λούπας), ταινία διάρκειας τριών (3) λεπτών 
περίπου, µε θέµα τον πλούτο της ζωής στο Εθνικό Πάρκο. Η ταινία έχει ήχο (µουσική και ήχους 
φύσης) και γραπτό λόγο (π.χ. µε τη µορφή υπότιτλων ή super). Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να 
δοθεί στο θέµα του ήχου, ώστε να µην είναι έντονος και αποσπά την προσοχή του επισκέπτη από 
τα άλλα εκθέµατα. Στη διαµόρφωση του εκθεσιακού χώρου µε περιµετρικά και κεντρικά εκθέµατα, 
λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα στάσης των επισκεπτών για την παρακολούθηση της ταινίας.  
 
Στον χώρο των εκθεµάτων της Ζώνης Γ χωροθετείται η είσοδος στο Εργαστήρι της φύσης για τα 
παιδιά (Έκθεµα Ε9). Λόγω της διαφορετικής φύσης της χρήσης του χώρου, η είσοδος 
διαµορφώνεται ως µικρός διάδροµος, ώστε να υποβιβάζεται η αµεσότητα της γειτνίασης µεταξύ 
εκθεσιακού χώρου και εργαστηρίου και να παρέχεται συµβολικά η σχετική λειτουργική αποµόνωση. 
Η εξωτερική θύρα του χώρου σφραγίζεται. 
 

Ο χώρος διαµορφώνεται µε: (α) περιµετρική 
επένδυση των τοίχων µε κατασκευές έντονων 
χρωµάτων, (β) πάγκο εργασίας για δύο άτοµα µε 
οθόνες αφής στις οποίες θα παρουσιάζεται 
πολυµεσική εφαρµογή µε παιχνίδια και 
δραστηριότητες για το Εθνικό Πάρκο (π.χ. να 
συνθέσει ο χρήστης το παζλ και να ανακαλύψει 
επιλεγµένα είδη του Εθνικού Πάρκου, να παίξει 
κρεµάλα µε χαρακτηριστικά φυτά και ζώα κ.ά.), 
(γ) βιβλιοθήκη για εκδόσεις που σχετίζονται µε 
το Εθνικό Πάρκο και τη φύση γενικότερα, για 
µικρούς και µεγάλους, (δ) θήκες για µεγάλα 
ρολά και επιµήκη αντικείµενα (π.χ. ενηµερωτικές 
αφίσες, χάρτες κ.λπ.), (ε) καθιστικό πάγκο, 
τέσσερα (4) σκαµπό και δύο (2) τραπέζια για 
παιδιά. Τέλος, στον χώρο, ενσωµατώνεται και το 

δυσδιάστατο οµοίωµα της κουκουναριάς από την υφιστάµενη έκθεση.  
 
Η άµεση γειτνίαση του Εργαστηρίου µε τους χώρους υγιεινής παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης 
δραστηριοτήτων που απαιτούν νερό (ζωγραφική µε υδροχρώµατα, πλύσιµο χεριών και 
αντικειµένων κ.λπ.). 
 
Τα εκθέµατα της Ζώνης ∆ «Η ανθρώπινη παρουσία» (Εκθέµατα Ε5 και Ε8) ολοκληρώνουν την 
παρουσίαση των κύριων θεµάτων του εκθεσιακού χώρου και είναι, όπως τα εκθέµατα της Ζώνης Γ, 
κατανεµηµένα σε µεγάλη έκταση του εκθεσιακού χώρου. Τα εκθέµατα διαπλέκονται µε αυτά των 
Ζωνών Β, Γ και ∆, εµπλουτίζοντας την προσέγγιση στη θεµατολογία του εκθεσιακού χώρου. 
Θεµατικά, η ζώνη αυτή συγκεντρώνει όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη διαχρονική ανθρώπινη 
παρουσία στην περιοχή (Ο Άνθρωπος από το Χθες στο Σήµερα) και τις σύγχρονες δραστηριότητες 
µε ιδιαίτερη αναφορά στην Αλιεία. Η ενότητα ∆ιαχείριση και ∆ιατήρηση που αναφέρεται στους 
φυσικούς πόρους της περιοχής, εισάγει σταδιακά στην επόµενη και καταληκτική ζώνη της έκθεσης.  
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Οι ενότητες παρουσιάζονται σε έκτυπες κατακόρυφες και αυτόφωτες επιφάνειες µεγάλης κλίµακας, 
καθώς και σε οριζόντιες επιδαπέδιες και περίοπτες επιφάνειες στο κέντρο του εκθεσιακού χώρου. Η 
ιδιαίτερη ενότητα της αλιείας καταλαµβάνει µέρος των οριζόντιων επιφανειών του κεντρικού χώρου 
και περιλαµβάνει προθήκη µε πραγµατικά υλικά που αφορούν σε παραδοσιακές µεθόδους και µέσα 
αλιείας. 
 

 
Η τελευταία εκθεµατική Ζώνη Ε «Ο επίλογος» καταλαµβάνει την τέταρτη πλευρά του εκθεσιακού 
χώρου και αναπτύσσεται στο τέλος της διαδροµής του επισκέπτη προς το σηµείο εισόδου-εξόδου. 
Οι εκθεµατικές ενότητες παρουσιάζονται σε µεγάλες αυτόφωτες κατακόρυφες επιφάνειες 
(διαφανοσκόπεια) όπου παρουσιάζονται καίρια θέµατα προστασίας, χρήσης και διαχείρισης του 
Εθνικού Πάρκου, ενώ η θεµατική ενότητα Προβλήµατα, Πιέσεις, Απειλές παρουσιάζεται µε φόντο 
µεγάλη κατακόρυφη κατασκευή-προθήκη, το εσωτερικό της οποίας φέρει σωρευµένα απορρίµµατα 
(αδρανή υλικά).  
 
Οι ενότητες της ζώνης του επιλόγου ολοκληρώνουν την επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο. Κατά την 
έξοδό του, ο επισκέπτης συναντά εκ νέου την κατασκευή που υποστηρίζει τον ∆ιάλογο µε τον 
επισκέπτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Για τη δηµιουργία και τοποθέτηση της νέας έκθεσης στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου 
Πληροφόρησης ∆άσους Στροφυλιάς – Λιµνοθάλασσας Κοτύχι θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες 
εργασίες: 

• εξειδίκευση του θεµατικού περιεχοµένου του κάθε εκθέµατος, 
• επιστηµονική τεκµηρίωση του θεµατικού περιεχοµένου, 
• συγγραφή των ειδικών κειµένων κάθε εκθέµατος,  
• επιµέλεια (γλωσσική και µουσειοπαιδαγωγική) των κειµένων, 
• µετάφραση των κειµένων στην αγγλική γλώσσα, 
• προσδιορισµός των αναγκών σε εποπτικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες, σχέδια, σκίτσα, χάρτες, 

ήχοι) ανά έκθεµα, 
• αναζήτηση και συλλογή υφιστάµενων υλικών, δηµιουργία νέου υλικού και επιστηµονική 

τεκµηρίωση αυτού, 
• αναζήτηση, συλλογή, τεκµηρίωση και επεξεργασία προς έκθεση πραγµατικών υλικών (π.χ. 

αντικείµενα αλιείας για την προθήκη στο Έκθεµα 5, φύλλα και καρποί για την προθήκη στο 
Έκθεµα 4), 

• σχεδιασµός, επιστηµονική τεκµηρίωση και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού εκθεµάτων 
(π.χ. ταινία για το Έκθεµα 6, πολυµεσική εφαρµογή για οθόνες αφής στο Εργαστήρι, 
παραγωγή υλικού προβολής για view master και ήχοι πουλιών και φύσης για το Έκθεµα 7), 

• γραφιστικός σχεδιασµός των εκθεµατικών επιφανειών (στατικών και µη), 
• προετοιµασία του εκθεσιακού χώρου για την υποδοχή των εκθεµάτων, 
• συντήρηση των στοιχείων της υφιστάµενης έκθεσης που πρόκειται να ενσωµατωθούν στη 

νέα έκθεση (π.χ. υφιστάµενη µακέτα για τη διαδοχή της βλάστησης στο Έκθεµα 4, 
κουκουναριά για το Εργαστήρι, µακέτα ερωδιών για το Έκθεµα 7), 

• σχεδιασµός, επιστηµονική τεκµηρίωση και παραγωγή της µακέτας – προσοµοίωσης του 
Εθνικού Πάρκου του Εκθέµατος 2, 

• υλοποίηση των επιµέρους εργασιών ανά έκθεµα, µε συγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές, 
στο εργαστήριο και στο ίδιο το κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης, 

• παραγωγή (εκτύπωση) των γραφιστικών επιφανειών, 
• σύνθεση και τοποθέτηση των εκθεµάτων στον εκθεσιακό χώρο, 
• εικαστική επιµέλεια και εν γένει επιµέλεια του συνόλου της έκθεσης,  
• έλεγχος λειτουργίας της έκθεσης και παράδοση του έργου. 

 
Mε την έναρξη των εργασιών δηµιουργίας της νέας έκθεσης, ο Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων 
Κοτυχίου – Στροφυλιάς θα πρέπει να προβεί σε αποξήλωση και αποµάκρυνση των στοιχείων της 
υφιστάµενης έκθεσης που δεν θα χρησιµοποιηθούν στη νέα έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης, 
καθώς επίσης στον καθαρισµό και συντήρηση του εκθεσιακού χώρου. 
 
Ο νέος εκθεσιακός χώρος του Κέντρου Πληροφόρησης περιλαµβάνει, αφενός τον κύριο εκθεσιακό 
χώρο, αφετέρου την Αίθουσα «Εργαστήρι της φύσης για τα παιδιά» και απαρτίζεται από εννέα (9) 
σύνθετα εκθέµατα.  
 
Για τη διαµόρφωση του εκθεσιακού χώρου απαιτείται, όπως περιγράφηκε σε προηγούµενο 
κεφάλαιο, η κατασκευή του νέου κελύφους εσωτερικά του κτηρίου. Πρόκειται για µία κατασκευή 

 



Έκθεση διευθέτησης του εκθεσιακού περιεχοµένου του ΚΠ ∆άσους Στροφυλιάς - Λιµνοθάλασσας Κοτύχι 

ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ                      Ιανουάριος 2013 

 

 17 

µεταλλικής δοµής, η οποία αποτελείται από ορθοστάτες και ζευκτά και διαµορφώνει έναν ελαφρύ 
σκελετό ανάρτησης του εκθεσιακού υλικού. 
 
Ακολούθως, δίδεται η αναλυτική τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές της µεταλλικής 
κατασκευής, καθώς και καθενός από τα εκθέµατα. Οι γενικές προδιαγραφές των υλικών και της 
κατασκευής κάθε εκθέµατος παρουσιάζονται αναλυτικά στα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα 
Έκθεση (βλέπε Παράρτηµα Ι), ενώ οι ειδικές προδιαγραφές κατασκευής, καθώς και προδιαγραφές 
του εξοπλισµού αναγράφονται στο παρόν κείµενο. 
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Μεταλλική κατασκευή 
 
Η µεταλλική κατασκευή αποτελείται από δεκαοκτώ (18) πλαίσια και ένδεκα (11) ζευκτά (Βλέπε 
Σχέδια 2.1 και 2.2). Κάθε πλαίσιο αποτελεί φορέα κατακόρυφων επιφανειών πλήρωσης, οι οποίες 
αποτελούν και τις εκθεµατικές επιφάνειες - φορείς ανάρτησης του εποπτικού υλικού. 
 
Η κατασκευή σχεδιάσθηκε µε τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συναρµολόγησή της εντός του 
εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης. Τα επιµέρους τµήµατά της κατασκευάζονται στο 
εργαστήριο και η συναρµολόγησή τους γίνεται στον χώρο του Κέντρου Πληροφόρησης, 
αποκλειστικά µε κοχλιώσεις, δηλαδή χωρίς κολλήσεις. Στον χώρο του εργαστηρίου γίνονται και οι 
σχετικές βαφές των επί µέρους µεταλλικών στοιχείων. Πιθανές ζηµίες στη βαφή κατά τη µεταφορά 
και τη συναρµολόγηση των µεταλλικών στοιχείων (π.χ. γρατσουνιές) θα πρέπει να διευθετηθούν 
επιτόπου κατά το στήσιµο της έκθεσης. 
 
Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής της µεταλλικής δοµής, το δάπεδο του εκθεσιακού 
χώρου καλύπτεται µε χαρτόνι τύπου «οντουλέ» και ανθεκτική πλαστική µεµβράνη. 
 
Τα µεταλλικά πλαίσια είναι αριθµηµένα και αρθρώνονται ανά δύο για να δηµιουργήσουν τους 
ορθοστάτες όπου εδράζονται και αρθρώνονται τα ζευκτά (Βλέπε Σχέδιο 2.1). Κάθε πλαίσιο φέρει τις 
ειδικές διατοµές που απαιτούνται για την κατά περίπτωση ανάρτηση των εκθεµατικών επιφανειών ή 
κατασκευών. Η κάτω απόληξη των πλαισίων κατασκευάζεται από µεταλλικές πλάκες 15Χ15 
εκατοστών που εδράζονται επί του δαπέδου µε την παρεµβολή λεπτής επιφάνειας Teflon πάχους 2 
χιλιοστών για την προστασία του δαπέδου. Οι απολήξεις των ορθοστατών παίζουν ρόλο αποστάτη 
για τη διατήρηση της παραλληλίας των ορθοστατών των διαδοχικών πλαισίων. Η ολοκλήρωση της 
κατασκευής επιβάλλει την τοποθέτηση ενός ελεύθερου ορθοστάτη στη µία πλευρά του πλαισίου 
Νο1 που αποτελεί τη µοναδική ελεύθερη απόληξη της µεταλλικής δοµής (Βλέπε Σχέδιο 2.1). 
 
Τα ζευκτά στηρίζονται επί των ορθοστατών µε ειδικά τεµάχια (Βλέπε Σχέδιο 2.2). Προβλέπεται η 
κατασκευή των έξι (6) ζευκτών στο εργαστήριο και η συναρµολόγηση των υπολοίπων στον 
εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Πληροφόρησης. Ο σχεδιασµός των ζευκτών καθορίσθηκε µε βάση 
αυτή την προϋπόθεση. 
 
Το σύνολο της κατασκευής βάφεται µε αντισκωριακό αστάρι και χρώµα σατινέ RAL 7032. 
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Έκθεµα 1. Έπιπλο Υποδοχής & «∆ένδρο ∆ιαλόγου» µε Υποστηρικτικό Έπιπλο (Σχέδιο 4) 
 
Το σύνολο των κατασκευών του Εκθέµατος 1 πλαισιώνουν τον χώρο υποδοχής των επισκεπτών του 
Κέντρου Πληροφόρησης. 
 
Το έπιπλο υποδοχής αποτελείται από πάγκο υποδοχής (reception desk) και ερµάριο ως 
ανεξάρτητες κατασκευές ίδιου ύψους που τοποθετούνται σε επαφή σε διάταξη σχήµατος Γ και 
διαµορφώνουν την υποδοχή των επισκεπτών. Κατασκευάζονται από MDF µε φινίρισµα φυσικής 
δρυός. ∆ιαθέτει εσωτερικά αποθηκευτικό χώρο έντυπου υλικού σε ανοικτό ράφι, ενώ εξωτερικά 
είναι διαµορφωµένο ως προθήκη πωλητέων ειδών. Η προθήκη διαθέτει γυάλινο ράφι. Η πρόσοψή 
της είναι κατασκευασµένη από επάλληλες συρόµενες γυάλινες πόρτες που ασφαλίζονται µε 
αποσπώµενη οδοντωτή κλειδαριά. 
 
Το ερµάριο έχει χώρο αποθήκευσης έντυπου υλικού σε ανοικτό ράφι και κλειστό χώρο µε ξύλινες 
ανοιγόµενες πόρτες που ασφαλίζεται µε κλειδαριά. Στο ερµάριο τοποθετούνται οι µονάδες 
αναπαραγωγής εικόνας και ήχου (media players)του Εκθέµατος 7 (Βλέπε Σχέδιο 8). 
 
Το έπιπλο υποδοχής ρευµατοδοτείται για της ανάγκες τροφοδοσίας των media players καθώς και 
φορητού ή µόνιµου Η/Υ υποστήριξης του χώρου υποδοχής. Τοποθετείται πολλαπλός ρευµατοδότης 
(Βλέπε Σχέδιο 3). Το έπιπλο φωτίζεται από δύο (2) φωτιστικά σώµατα τύπου Γ αναρτηµένα από την 
υφιστάµενη ξύλινη ψευδοροφή µε λαµπτήρες Globe Eco. 
 
Το «∆ένδρο ∆ιαλόγου» µε τον επισκέπτη µε το υποστηρικτικό έπιπλο κατασκευάζονται ως 
λειτουργικό σύνολο. Το «δένδρο» κατασκευάζεται µε επάλληλους δίσκους διαφορετικής διαµέτρου 
από MDF βαµµένο µε λάκα χρώµατος RAL 6010, 6011, 6017, 6018 σύµφωνα µε το Σχέδιο 4. Η 
ορατή επιφάνεια φέρει οπές, όπως αυτές παρουσιάζονται στο σχετικό σχέδιο. Η κατασκευή είναι 
αυτοφερόµενη και φωτίζεται µε ένα φωτιστικό σώµα τύπου Α µε λαµπτήρα LED 24o (Βλέπε 
προδιαγραφές φωτιστικών σωµάτων) αναρτηµένο στη ροηφόρο ράγα του Εκθέµατος 2. 
 
Το υποστηρικτικό έπιπλο έχει θήκη για µικρά φύλλα χαρτιού, ελεύθερη οριζόντια επιφάνεια 
θρανίου και υποδοχές (οπές) για τη στήριξη των µολυβιών. Κατασκευάζεται από MDF µε φινίρισµα 
φυσικής δρυός σύµφωνα µε το Σχέδιο 4. 
 
 

Εξοπλισµός Τεµάχια Προδιαγραφές 
Φωτιστικό σώµα (τύπου Α) 1 Σποτ ράγας χυτό αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής (9016 

matt) κωνικού σχήµατος διαµέτρου 12 εκατοστών, µήκους 
16 εκατοστών και βραχίονα στήριξης διαστάσεων 
10Χ3Χ2.5 εκατοστά για κίνηση στον οριζόντιο και στο 
κατακόρυφο άξονα, 230V. 

Λαµπτήρας 1 LED-E 15W, 230V, 3000K, 24D, 40000HRS, 6000CD. 
Φωτιστικό σώµα (τύπου Β) 1 Γραµµικό φωτιστικό αλουµινίου ασύµµετρης κατανοµής 

φωτισµού µε ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή. 

Λαµπτήρας  2 Τ5 Seamless 2X21W. 

Φωτιστικό σώµα (τύπου Γ) 2 Κρεµαστό φωτιστικό αλουµινίου µε ανάρτηση 2Μ RAL 9016 
matt. 

Λαµπτήρας 2 GLOBE ECO E 27, 20W, 2700K. 
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Έκθεµα 2. Μεταλλικά πλαίσια µε γυάλινες εκθεµατικές επιφάνειες (Σχέδια 2.1 και 4) 
 
Το Έκθεµα 2 αποτελείται από τέσσερα (4) µεταλλικά πλαίσια που φέρουν ισάριθµες γυάλινες 
επιφάνειες σε κατάλληλα διαµορφωµένες µεταλλικές διατοµές (Βλέπε Σχέδιο 4). 
 
Οι γυάλινες επιφάνειες είναι επεξεργασµένες µε αµµοβολή, στο σύνολό τους ή σε ορισµένα 
τµήµατά τους, όπως αυτό προδιαγράφεται στο σχετικό σχέδιο. Στο µη αµµοβοληµένο τµήµα γίνεται 
εκτύπωση εποπτικού υλικού και κειµένων. Η εφαρµογή επί των πλαισίων γίνεται µε κόλλα. 
 
Το Έκθεµα φωτίζεται από τρία (3) φωτιστικά σώµατα που τοποθετούνται σε ενιαία ροηφόρο ράγα 
αναρτηµένη επί της µεταλλικής δοµής. Τα φωτιστικά σώµατα είναι τύπου Α µε λαµπτήρα LED 24o. 
 

Εξοπλισµός Τεµάχια Προδιαγραφές 
Φωτιστικό σώµα(τύπου Α) 3 Σποτ ράγας χυτό αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής (9016 

matt) κωνικού σχήµατος διαµέτρου 12 εκατοστών, µήκους 
16 εκατοστών και βραχίονα στήριξης διαστάσεων 10Χ3Χ2.5 
εκατοστά για κίνηση στον οριζόντιο και στο κατακόρυφο 
άξονα, 230V. 

Λαµπτήρας 3 LED-E 15W 230V 3000K, 24D, 40000HRS, 6000CD. 
Ροηφόρος ράγα 1 Κυκλώµατος GB 2200, µήκος 4 µέτρα, λευκή. 
Σύνδεσµος ευθείας  1 Τύπου GB 21 λευκός. 
Εξάρτηµα σύνδεσης ράγας 1 Τύπου GBS 18. 
Τάπα ράγας 1 Τύπου GB 41 λευκή. 
Τροφοδοτικό ράγας  1 Τύπου GB 11 λευκό. 
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Έκθεµα 3. Μεταλλικά πλαίσια µε ξύλινες εκθεµατικές επιφάνειες, οριζόντιο 
διαφανοσκόπειο και χωνευτή µακέτα (Σχέδια 2.1 και 5) 
 
Σύνθετο έκθεµα αποτελούµενο από τέσσερα (4) πλαίσια που φέρουν δύο (2) κατακόρυφες ξύλινες 
επιφάνειες και οριζόντια κατασκευή αποτελούµενη από δύο αλληλοσυµπληρούµενα τµήµατα: ένα 
(1) οριζόντιο διαφανοσκόπειο και µία (1) χωνευτή µακέτα προσοµοίωσης του Εθνικού Πάρκου 
(Βλέπε Σχέδιο 5). 
 
Οι κατακόρυφες ξύλινες επιφάνειες εκτυπώνονται µε άµεση εκτύπωση (δηλαδή δεν επικολλάται 
επάνω σε αυτές άλλο υλικό π.χ. βινύλιο) και αναρτώνται µε κοχλίες allen στα µεταλλικά πλαίσια 
σύµφωνα µε το Σχέδιο 5. Η εκτύπωση γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που δίδονται στη 
συνέχεια του κειµένου. Σηµειώνεται ότι δεν υφίστανται επεξεργασία µε βερνίκι. Στις κατακόρυφες 
επιφάνειες και µετά την τοποθέτησή τους στον εκθεσιακό χώρο επικολλάται λωρίδα από σατινέ 
γυαλί βαµµένο σε χρώµα RAL 2003. 
 
Φωτίζονται από τρία (3) φωτιστικά σώµατα που τοποθετούνται σε ενιαία ροηφόρο ράγα 
αναρτηµένη στη µεταλλική δοµή. Τα φωτιστικά σώµατα είναι τύπου Α µε λαµπτήρα LED 24o. 
 
Το οριζόντιο διαφανοσκόπειο αποτελείται από βάση και κορµό – διαφανοσκόπειο, κατασκευασµένα 
από MDF µε φινίρισµα φυσικό ξύλο δρυός. Ο κορµός που περιέχει τα φωτιστικά σώµατα επενδύεται 
στις κατακόρυφες ορατές επιφάνειές του µε σατινέ γυαλί βαµµένο σε χρώµα RAL 2003. Η οριζόντια 
επιφάνειά του είναι αποσπώµενο γυαλί. Η γυάλινη επιφάνεια είναι εκτυπωµένη µε άµεση εκτύπωση 
(δηλαδή δεν επικολλάται επάνω σε αυτές άλλο υλικό π.χ. βινύλιο). Ανεξαρτήτως του περιεχοµένου 
της εκτύπωσης είναι περιµετρικά βαµµένη σε χρώµα RAL 2003 σύµφωνα µε το Σχέδιο 5. 
 
Η φωτιστική υποδοµή του διαφανοσκοπείου αποτελείται από γραµµικά φωτιστικά σώµατα φθορίου. 
 
Το τµήµα που περιέχει τη µακέτα προσοµοίωσης του Εθνικού Πάρκου κατασκευάζεται µε τρόπο 
όµοιο µε αυτόν του διαφανοσκοπείου. Η αποσπώµενη γυάλινη επιφάνεια βάφεται περιµετρικά σε 
χρώµα RAL 2003 σύµφωνα µε το Σχέδιο, ενώ το κεντρικό τµήµα παραµένει διαφανές. Ο 
εσωτερικός χώρος της µακέτας βάφεται µε λάκα χρώµατος RAL 1013. Ο φωτισµός της µακέτας 
γίνεται µε εγκατάσταση περιµετρικής ταινίας LED σύµφωνα µε το σχετικό σχέδιο. 
 
Η µακέτα αφορά την προσοµοίωση του Εθνικού Πάρκου . Το συνολικό µήκος της περιοχής είναι 
περί τα 30 χιλιόµετρα µήκος, το πλάτος περί τα 8 χιλιόµετρα και το µέγιστο ύψος, στην περιοχή 
των Μαύρων Βουνών, περί τα 240 µέτρα. Η άκαµπτη βάση της µακέτας ενσωµατώνεται στην 
κατασκευή που προδιαγράφηκε ανωτέρω. Η κλίµακα της µακέτας είναι περίπου 1:12.000 (για τη 
διάσταση 2.50Χ0.70 µέτρα). Το µέγιστο ύψος των Μαύρων Βουνών είναι περί τα 2 εκατοστά.  
 
Η κύρια κατασκευή αποτελείται από λεπτά φύλλα plexiglass τα οποία εξοµαλύνονται και δίνουν το 
ανάγλυφο ακολουθώντας τις υπάρχουσες υψοµετρικές καµπύλες. Η απόδοση των υφών γίνεται µε 
τρίµα plexiglass χρωµατισµένο ανάλογα, ώστε να γίνεται αντιληπτό το υπόστρωµα στις αµµώδεις 
παραλίες, στους αγρούς, στο χώµα, στα δάση. 
 
Η απόδοση στους ασβεστολιθικούς λόφους στην κλίµακα γίνεται µε διαφοροποίηση χρήσης υλικών 
από αυτή του τρίµατος για πιο λείο αποτέλεσµα. Οι υγροτόποι αναπαρίστανται µε τη δηµιουργία 
ισοβαθών σε ανάλογα χρωµατισµένο υπόβαθρο και ρητίνες για την απόδοση νερού και βάθους. Το 
δάσος και τα διάφορα είδη δένδρων και θάµνων θα αποδοθούν σε διαφορετική (µεγαλύτερη) 
κλίµακα για να διαχωρίζονται εποπτικά από τα µη ενδιαφέροντα.  
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Γίνεται χρωµατικός διαχωρισµός ανά περιοχή για αισθητική συνάφεια µε τη «χρωµατική παλέτα» 
του εποπτικού υλικού που είναι αναρτηµένο στις κατακόρυφες εκθεµατικές επιφάνειες πίσω από τη 
µακέτα.  
 
Το οδικό δίκτυο και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος (π.χ. οικισµοί, Κέντρο Πληροφόρησης, θέσεις 
ενδιαφέροντος) σηµαίνονται µε διαφορετικό χρωµατισµό από το υπόλοιπο περιβάλλον, καθώς και 
µε ταµπελάκια.  
 
 

Εξοπλισµός Τεµάχια Προδιαγραφές 
Φωτιστικό σώµα (τύπου Α) 8 Σποτ ράγας χυτό αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής (9016 

matt) κωνικού σχήµατος διαµέτρου 12 εκατοστών, µήκους 
16 εκατοστών και βραχίονα στήριξης διαστάσεων 
10Χ3Χ2.5 εκατοστά για κίνηση στον οριζόντιο και στο 
κατακόρυφο άξονα, 230V. 

Λαµπτήρας 8 LED-E 15W 230V 3000K, 24D, 40000HRS, 6000CD. 

Ροηφόρος ράγα 1 Κυκλώµατος GB 2300, µήκος 5.50 µέτρα, λευκή. 
Σύνδεσµος ευθείας  1 Τύπου GB 21 λευκός. 
Εξάρτηµα σύνδεσης ράγας 1 Τύπου GBS 18. 
Τάπα ράγας 1 Τύπου GB 41 λευκή. 
Τροφοδοτικό ράγας  1 Τύπου GB 11 λευκό. 
Ταινία LED 6 Τύπου IP 20 8.2W/M, WW 3000K, 120LED/M. 
Ψήκτρα ταινίας LED 6  
Μετασχηµατιστής ταινίας LED 1 Τύπου 12V 60W. 
Γραµµικό φωτιστικό φθορίου 6 Με ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή slim line diffuser 35W, 

µήκος 1.50 µέτρο. 
Λαµπτήρας 6 T5 35W, µήκος 1.50 µέτρο. 
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Έκθεµα 4. Μεταλλικά πλαίσια µε ξύλινες εκθεµατικές επιφάνειες και δύο προθήκες 
(Σχέδια 2.1 και 6) 
 
Σύνθετο έκθεµα αποτελούµενο από τέσσερα (4) πλαίσια που φέρουν τρεις (3) κατακόρυφες ξύλινες 
επιφάνειες, δύο (2) γυάλινες επιφάνειες και επιδαπέδια βάση µακέτας. Μία από τις κατακόρυφες 
επιφάνειες φέρει χωνευτή προθήκη. Στο έκθεµα ενσωµατώνεται και η κατασκευή εισόδου στο 
Εργαστήρι της φύσης για τα παιδιά (Βλέπε Σχέδιο 6). 
 
Οι κατακόρυφες ξύλινες επιφάνειες εκτυπώνονται µε άµεση εκτύπωση (δηλαδή δεν επικολλάται 
επάνω σε αυτές άλλο υλικό π.χ. βινύλιο) και αναρτώνται µε κοχλίες allen στα µεταλλικά πλαίσια 
σύµφωνα µε το Σχέδιο. Η εκτύπωση γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που δίνονται στη 
συνέχεια του κειµένου. Σηµειώνεται ότι δεν υφίστανται επεξεργασία µε βερνίκι. Οι κατακόρυφες 
επιφάνειες φωτίζονται από έξι (6) φωτιστικά σώµατα που τοποθετούνται σε ενιαία ροηφόρο ράγα 
αναρτηµένη στη µεταλλική δοµή. Τα φωτιστικά σώµατα είναι τύπου Α µε λαµπτήρα LED 24o. 
 
Η χωνευτή προθήκη κατασκευάζεται ως ανεξάρτητη κατασκευή και προσαρµόζεται στο πίσω µέρος 
της κατακόρυφης επιφάνειας σύµφωνα µε τα Σχέδια 2.1 και 6. Στην ξύλινη κατακόρυφη επιφάνεια 
διανοίγεται οπή στη θέση της προθήκης. Η προθήκη προστατεύεται µε γυάλινη αποσπώµενη 
πρόσοψη που προσαρµόζεται µε κοχλίες allen επί της επιφάνειας. Ο φωτισµός της προθήκης είναι 
εσωτερικός µε φωτιστικό τύπου ∆ και γραµµική ταινία LED. 

Οι γυάλινες κατακόρυφες επιφάνειες του εκθέµατος στηρίζονται σε κατάλληλα διαµορφωµένες 
µεταλλικές διατοµές (Βλέπε Σχέδιο 4). Είναι επεξεργασµένες µε αµµοβολή σε όλη την επιφάνειά 
τους σύµφωνα µε το Σχέδιο. Η εφαρµογή επί των πλαισίων γίνεται µε κόλλα. 

Η επιδαπέδια προθήκη αποτελείται από βάση κατασκευασµένη από MDF µε φινίρισµα φυσικό ξύλο 
δρυός και αποσπώµενο καπάκι από γυαλί EXTRA CLEAR σύµφωνα µε το Σχέδιο 6. Οι γυάλινες 
επιφάνειες θα υποστούν περιµετρικά ροντάρισµα πριν την κόλληση. 

Η κατασκευή της πόρτας εισόδου στο Εργαστήρι της φύσης αποτελείται από MDF µε φινίρισµα 
εξωτερικά φυσικό ξύλο δρυός και εσωτερικά βαµµένη µε λάκα σε χρώµα RAL 7043. Κατασκευάζεται 
σε τρία (3) ανεξάρτητα τµήµατα που θα συναρµολογηθούν επιτόπου, στον τόπο του έργου. Τυχόν 
ατέλειες στη συναρµογή µε την υφιστάµενη τοιχοποιία θα αντιµετωπισθούν µε αρµοκάλυπτρα. 
 

Εξοπλισµός Τεµάχια Προδιαγραφές 
Φωτιστικό σώµα (τύπου Α) 6 Σποτ ράγας χυτό αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής 

(9016 matt) κωνικού σχήµατος διαµέτρου 12 εκατοστών, 
µήκους 16 εκατοστών και βραχίονα στήριξης διαστάσεων 
10Χ3Χ2,5 εκατοστά για κίνηση στον οριζόντιο και στο 
κατακόρυφο άξονα, 230V. 

Λαµπτήρας 6 LED-E 15W 230V 3000K, 24D, 40000HRS, 6000CD. 
Ροηφόρος ράγα 1 Κυκλώµατος GB 2200, µήκος 4.50 µέτρα, λευκή. 
Σύνδεσµος ευθείας  1 Τύπου GB 21 λευκός. 
Εξάρτηµα σύνδεσης ράγας 1 Τύπου GBS 18. 
Τάπα ράγας 1 Τύπου GB 41 λευκή. 
Τροφοδοτικό ράγας  1 Τύπου GB 11 λευκό. 

Φωτιστικό σώµα (τύπου ∆) 1 Γραµµικό χωνευτό φωτιστικό µε ταινία LED 14/4W/M, 
WW3000K από ανοδιωµένο αλουµίνιο διαστάσεων 
22,68Χ12,85 χιλιοστά, µήκους 1 µέτρο. 

Μετασχηµατιστής ταινίας LED 1 Τύπου 12V 20W. 
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Έκθεµα 5. Οριζόντιες επιφάνειες-πάγκοι και µία επιδαπέδια προθήκη (Σχέδιο 7) 
 
Σύνθετο έκθεµα αποτελούµενο από δύο (2) οριζόντιες εκθεµατικές επιφάνειες-πάγκους ελεύθερα 
τοποθετηµένες στον χώρο και µία (1) επιδαπέδια προθήκη. 
 
Ο κάθε πάγκος κατασκευάζεται από MDF µε φινίρισµα φυσικής δρυός σύµφωνα µε το Σχέδιο 7. Οι 
πάγκοι φέρουν δεκαέξι (16) έκτυπες επιφάνειες έκαστος σε τέσσερις (4) οµάδες των τεσσάρων (4) 
τεµαχίων που καλύπτουν τις εκθεµατικές ανάγκες της ενότητας. Οι εκτυπωµένες ξύλινες επιφάνειες 
κατασκευάζονται από MDF µε άµεση εκτύπωση (όχι επικόλληση άλλου εκτυπωµένου υλικού). Κάθε 
πάγκος φωτίζεται από συστοιχία τεσσάρων (4) φωτιστικών σωµάτων τύπου Γ αναρτηµένα από τη 
µεταλλική δοµή µε λαµπτήρες LED 24o. 
 
Η επιδαπέδια προθήκη αποτελείται από ξύλινο κορµό και πόδια κατασκευασµένα από MDF µε 
φινίρισµα φυσικής δρυός σύµφωνα µε το Σχέδιο 7. Περιµετρικά προστατεύεται από γυάλινες 
επιφάνειες επεξεργασµένες µε αµµοβολή. Οι γυάλινες επιφάνειες προσαρµόζονται στον κορµό της 
προθήκης µε κοχλίες allen. Ο φωτισµός της προθήκης γίνεται από δύο (2) φωτιστικά σώµατα που 
τοποθετούνται σε ενιαία ροηφόρο ράγα αναρτηµένη στη µεταλλική δοµή. Τα φωτιστικά σώµατα 
είναι τύπου Α µε λαµπτήρα LED 24o. 
 

Εξοπλισµός Τεµάχια Προδιαγραφές 
Φωτιστικό σώµα (τύπου Α) 2 Σποτ ράγας χυτό αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής 

(9016 matt) κωνικού σχήµατος διαµέτρου 12 εκατοστών, 
µήκους 16 εκατοστών και βραχίονα στήριξης διαστάσεων 
10Χ3Χ2.5 εκατοστά για κίνηση στον οριζόντιο και στο 
κατακόρυφο άξονα, 230V. 

Λαµπτήρας 10 LED-E 15W 230V 3000K, 24D, 40000HRS, 6000CD. 

Ροηφόρος ράγα 1 Κυκλώµατος GB 2200, µήκος 2 µέτρα, λευκή. 
Σύνδεσµος ευθείας  1 Τύπου GB 21 λευκός. 
Εξάρτηµα σύνδεσης ράγας 1 Τύπου GBS 18. 
Τάπα ράγας 1 Τύπου GB 41 λευκή. 
Τροφοδοτικό ράγας  1 Τύπου GB 11 λευκό. 
Φωτιστικό σώµα (τύπου Γ) 8 Κρεµαστό φωτιστικό αλουµινίου µε ανάρτηση 2Μ RAL 

9016 matt. 
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Έκθεµα 6. ΕκΘεµατικά σύνολα αναρτηµένα από την οροφή (Σχέδιο 7) 
 
Το Έκθεµα 6 αποτελείται από δύο (2) εκθεµατικά σύνολα αναρτηµένα από την οροφή, ήτοι µια (1) 
συστοιχία τριών (3) οθονών 23’’ και µία (1) οµάδα εκτυπώσεων σε µουσαµά. 
 
Η συστοιχία οθονών αποτελεί εγκατάσταση για προβολή ταινίας διάρκειας τριών λεπτών µε εικόνα, 
ήχο και υπότιτλους. Η εικόνα κατανέµεται µεταξύ των οθονών που λειτουργούν συµπληρωµατικά 
στο πλαίσιο της παραγωγής και όχι ως αναµεταδότες της ίδιας εικόνας. Αναµεταδότης ήχου είναι 
µόνο µία από τις οθόνες. 
 
Οι οθόνες προσαρµόζονται σε ειδική µεταλλική κατασκευή που κατασκευάζεται σύµφωνα µε το 
Σχέδιο 7 και αναρτάται από τη µεταλλική δοµή. Οι τρεις (3) οθόνες παίρνουν σήµα από µονάδα Η/Υ 
που τοποθετείται στον χώρο διαδρόµου µπροστά από τους χώρους υγιεινής. Οι τηλεοράσεις 
συνδέονται µε τον Η/Υ µέσω τριών (3) καλωδίων HDMI που οδεύουν σε οριζόντιο πλαστικό κανάλι 
τύπου LEGRAND πάνω από τη µεταλλική κατασκευή. Ένα δίπολο καλώδιο ήχου συνδέεται µε τη µία 
από τις τρεις οθόνες (Βλέπε Σχέδιο 3). Η ρευµατοδότηση γίνεται από την υφιστάµενη ψευδοροφή 
του κτηρίου. 
 
Οι εκτυπώσεις σε µουσαµά γίνονται σύµφωνα µε τις γενικές προδιαγραφές των εκτυπώσεων και 
αναρτώνται από τη µεταλλική δοµή σύµφωνα µε το Σχέδιο 7. Οι µεταλλικές ίνοξ ράβδοι 
εξασφαλίζουν το ικανοποιητικό «τέντωµα» των αναρτηµένων εκθεµατικών επιφανειών. Ο φωτισµός 
των αναρτηµένων εκτυπώσεων γίνεται µε τέσσερα (4) φωτιστικά σώµατα τύπου Α και λαµπτήρες 
IRC 111 δέσµης 8 o που προσαρµόζονται στις ροηφόρους ράγες των Εκθεµάτων 4, 7 & 8. 
  

Εξοπλισµός Τεµάχια Προδιαγραφές 
Οθόνη µόνιτορ 
23” 

3 Οθόνη LCD Full HD 21.5” 
Ανάλυση: 1920Χ1080p 
Τεχνολογία LED για φυσικά χρώµατα 
SmartContrast 20000000:1 για πλούσια απόδοση 
µαύρου 
SmartPicture για βελτιωµένη εµπειρία οθόνης 
SmaerSound για ιδανική λειτουργία απόδοσης ήχου 
Ενσωµατωµένος ψηφιακός δέκτης τηλεόρασης 
Είσοδος VGA συνδεσιµότητα µε Η/Υ 
HDMI-ready για ψυχαγωγία Full HD 
USB για αναπαραγωγή αρχείων MP3 και JPG 
Λήψη Ψηφιακού ήχου µέσω ψηφιακού δέκτη 
Καλώδιο HDMI 

Μονάδα Η/Υ 1 Επεξεργαστής: Intel Ι5 3rd generation 3.1 GHz 6 MB 
cache 4 cores  
Κουτί: Midi tower ATX 600 Watts PFC Thermaltake 
Μνήµη RAM: 8GB DDRIII 1600MHz Lifetime 
Μητρική πλακέτα: Gigabyte B75M-D3V (B75, 1155, 
SATA3, USB 3.0, PciEx3.0) 
Υποστήριξη 3ης Γενιάς Intel 22nm CPUs και 2ης Γενιάς 
Intel Core CPUs (LGA1155 socket) 
Προηγµένα Intel HD Graphics4000/2500 ενσωµατωµένα 
στον επεξεργαστή 
Υποστήριξη PCI Express Gen 3.0GIGABYTE On/Off 
Charge για USB συσκευές 
Ενσωµατωµένη υποδοχή DVI για οµαλότερη 
αναπαραγωγή HD βίντεο 
Ολοκαίνουργιος σχεδιασµός Ultra Durable 4 classic 
Ηγετικός σχεδιασµός Ιαπωνικών πυκνωτών πλήρως 
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ξηρού τύπου 
GIGABYTE 333 Onboard Acceleration (USB 3.0, SATA 
3.0 & 3x USB Power) 
Προστασία Dual UEFI BIOS µε ικανότητα εκκίνησης σε 
3TB+ HDD 
Σκληρός ∆ίσκος: SOLIDSTATE DISK KINGSTON V+200 
2,5'' 240GB 
DVDRRW: LG 24x dual layer SATA 
Κάρτα Γραφικών : Matrox TripleHead2Go Digital Edition  
Πληκτρολόγιο: Microsoft USB 
Ποντίκι: Microsoft optical mouse USB 

Καλώδιο HDMI  3  
∆ίπολο καλώδιο ήχου 1  
Λαµπτήρας 4 IRC 111, 12V, 35W, 8D 
Φωτιστικό σώµα (τύπου Α) 4 Σποτ ράγας χυτό αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής 

(9016 matt) κωνικού σχήµατος διαµέτρου 12 εκατοστών, 
µήκους 16 εκατοστών και βραχίονα στήριξης διαστάσεων 
10Χ3Χ2.5 εκ. για κίνηση στον οριζόντιο και στο 
κατακόρυφο άξονα 230V 
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Έκθεµα 7. Μεταλλικά πλαίσια µε ξύλινες εκθεµατικές επιφάνειες και κατασκευή View 
Master (Σχέδια 2.1 και 8) 

 
Σύνθετο έκθεµα αποτελούµενο από τρία (3) πλαίσια που φέρουν δύο (2) κατακόρυφες διάτρητες 
ξύλινες επιφάνειες, µία (1) σύνθετη κατακόρυφη επιφάνεια εποπτικού υλικού, µία (1) γυάλινη 
επιφάνεια, µία (1) ξύλινη κόγχη και µία (1) κατασκευή µε ενσωµατωµένες οθόνες-µόνιτορ και 
εντοπισµένες θέσεις παρακολούθησης των οθονών (View Master) (Βλέπε Σχέδιο 8). 
 
Οι ξύλινες διάτρητες επιφάνειες κατασκευάζονται από MDF µε φινίρισµα φυσικό ξύλο δρυός και 
στηρίζονται στις κατάλληλα διαµορφωµένες µεταλλικές διατοµές µε κοχλίες allen σύµφωνα µε το 
Σχέδιο 8.  
 
Η σύνθετη κατακόρυφη επιφάνεια εποπτικού υλικού αποτελείται από δύο (2) συγκολλητά πάνελ 
από MDF µε φινίρισµα φυσικό ξύλο δρυός: ένα διάτρητο και ένα ακέραιο. Το ακέραιο είναι 
εκτυπωµένο µε άµεση εκτύπωση (όχι επικόλληση άλλου εκτυπωµένου υλικού). Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση η επιφάνεια θα κατασκευασθεί, αλλά δεν θα υποστεί επεξεργασία µε βερνίκι. Στη 
συνέχεια θα εκτυπωθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των εκτυπώσεων και κατόπιν θα 
προσαρµοσθεί στο διάτρητο πάνελ. Η σύνθετη επιφάνεια φέρει στηρίγµατα (ξύλινα άγκιστρα 
σύµφωνα µε το Σχέδιο 8) όπου αναρτώνται ακουστικά µετάδοσης ηχητικού υλικού συνδεδεµένα µε 
media player. 
 
Tα τρία (3) ακουστικά συνδέονται µε τρία (3) δίπολα καλώδια ήχου που οδεύουν σε οριζόντιο 
κανάλι τύπου LEGRAND έως τον διακλαδωτή ήχου που τοποθετείται στον χώρο του υπευθύνου της 
υποδοχής επισκεπτών (Βλέπε Έκθεµα 1). Ο διακλαδωτής µε τη σειρά του συνδέεται µε ένα (1) 
δίπολο καλώδιο ήχου (σε µέγιστη απόσταση 2 µέτρων) µε το media player (Βλέπε Σχέδιο 3).  
 
Η γυάλινη κατακόρυφη επιφάνεια του εκθέµατος στηρίζεται σε κατάλληλα διαµορφωµένες 
µεταλλικές διατοµές (Βλέπε Σχέδιο 8). Είναι επεξεργασµένη µε αµµοβολή σε όλη την επιφάνειά 
της. Η εφαρµογή επί των πλαισίων γίνεται µε κόλλα. 
  
Η κατασκευή View Μaster αποτελείται από σταθερό σώµα και αποσπώµενη πρόσοψη, 
κατασκευασµένα από MDF µε φινίρισµα φυσικό ξύλο δρυός που φέρει εκτύπωση γραµµάτων. Εντός 
του σταθερού σώµατος τοποθετούνται τρεις (3) οθόνες-µόνιτορ 18,5’’ για µετάδοση εικόνας (π.χ. 
Slide show) σε διαχωρισµένα διαµερίσµατα κατασκευασµένα σύµφωνα µε το Σχέδιο 8. Τα 
διαµερίσµατα των οθονών βάφονται µε µαύρο µατ χρώµα. Το αποσπώµενο τµήµα φέρει οπές όπου 
προσαρµόζεται κατάλληλα διαµορφωµένο προσοφθάλµιο τµήµα σύµφωνα µε το σχέδιο. Το 
αποσπώµενο τµήµα είναι εκτυπωµένο µε άµεση εκτύπωση (όχι επικόλληση άλλου υλικού). Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση η επιφάνεια θα κατασκευασθεί, αλλά δεν θα υποστεί επεξεργασία µε 
βερνίκι. Στην συνέχεια θα εκτυπωθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των εκτυπώσεων και κατόπιν 
θα προσαρµοσθούν τα προσοφθάλµια εξαρτήµατα. 
 
Οι τρεις (3) οθόνες συνδέονται µε ένα (1) καλώδιο HDMI που οδεύει σε οριζόντιο πλαστικό κανάλι 
τύπου LEGRAND µε τον διακλαδωτή HDMI ο οποίος βρίσκεται στον χώρο του υπευθύνου της 
υποδοχής επισκεπτών (Βλέπε Έκθεµα 1). Ο διακλαδωτής µε τη σειρά του συνδέεται µε ένα (1) 
καλώδιο HDMI (σε µέγιστη απόσταση 2 µέτρων) µε το media player (Βλέπε Σχέδιο 3). 
 
Η κόγχη κατασκευάζεται από MDF µε φινίρισµα φυσικό ξύλο δρυός σύµφωνα µε το Σχέδιο 8 και 
στηρίζεται σε κατάλληλα διαµορφωµένη µεταλλική διατοµή. Φέρει έξι (6) εκτυπωµένες ξύλινες 
επιφάνειες από MDF µε άµεση εκτύπωση (όχι επικόλληση άλλου εκτυπωµένου υλικού).  
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Το σύνολο του εκθέµατος φωτίζονται από πέντε (5) φωτιστικά σώµατα που τοποθετούνται σε ενιαία 
ροηφόρο ράγα αναρτηµένη στη µεταλλική δοµή. Τα φωτιστικά σώµατα είναι τύπου Α µε λαµπτήρα 
LED 24o. 
 

Εξοπλισµός Τεµάχια Προδιαγραφές 
Μονάδες Media Player 2 Σκληρός δίσκος Sata 3.5’’ 

3 Θύρες USB  
Θύρα δικτύου LAN 
Θύρα HDMI 
Υποστήριξη Video: Mpeg-4 (AVI), Divx, XviD 
Υποστήριξη Ήχου: mp3, wma 
Συµβατό µε Windows XP/Vista/7 

Οθόνη LED 18,5'' 3 ∆ιαγώνιος 18.5'' 
Aspect Ratio 16:9 
Μέγιστη ανάλυση 1366x768 
Φωτεινότητα 200 CD/M²  
Αντίθεση MEGA DCR (5000000:1) 
Χρόνος απόκρισης 5 MS 
Γωνία θέασης 170°/160° 
∆έκτης τηλεόρασης ΟΧΙ 
Input: D-Sub1  
Πιστοποιήσεις ENERGY STAR 5.0  
Χρώµα BLACK 
Webcam ΟΧΙ 
Τεχνολογία Οθόνης LED 

Ακουστικά τύπου Headphone 3 Αναστρέψιµες κάψες αυτιού για εύκολη ακρόαση από τη 
µία πλευρά 
Μονάδα οδήγησης 30 mm για ήχο υψηλής ποιότητας 
∆υναµικού τύπου: ΝΑΙ 
Κλειστού τύπου: ΝΑΙ 
Χωρητικότητα (W): 0.5 
Μονάδα οδήγησης (mm): 30.0 
∆ιάφραγµα: PET 
Συχνότητα (Hz): 16-22.000 
Ευαισθησία (db/mW): 98.0 
Μαγνήτης: Φερρίτης 
Σύνθετη αντίσταση (Ohm): 24.0 
Έλεγχος έντασης ήχου: ΟΧΙ 
Αναδιπλούµενο: ΟΧΙ 
Αναστρέψιµες κάψεις αυτιών: ΝΑΙ 
Τύπος Καλωδίου: Καλώδιο OFC διπλής πλευράς. 
Βύσµα: Καρφί unimatch. 
Βάρος: 120 g. 

∆ιακλαδωτής ΗDMI 1 3 Θύρες εξόδου 
Υποστήριξη φυσικών 3d σηµάτων 

∆ιακλαδωτής ∆ίπολου Καλωδίου 
Ήχου 

1 3 Θύρες εξόδου 
 

∆ίπολο Καλώδιο Ήχου 4  

Καλώδιο HDMI 4  
Φωτιστικό σώµα (τύπου Α) 5 Σποτ ράγας χυτό αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής 

(9016 matt) κωνικού σχήµατος διαµέτρου 12 εκατοστών, 
µήκους 16 εκατοστών και βραχίονα στήριξης διαστάσεων 
10Χ3Χ2.5 εκατοστά για κίνηση στον οριζόντιο και στο 
κατακόρυφο άξονα, 230V. 

Λαµπτήρας 5 LED-E 15W 230V 3000K, 24D, 40000HRS, 6000CD. 
Ροηφόρος ράγα 1 Κυκλώµατος GB 2200, µήκος 4 µέτρα, λευκή. 
Σύνδεσµος ευθείας  1 Τύπου GB 21 λευκός. 
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Εξάρτηµα σύνδεσης ράγας 1 Τύπου GBS 18. 
Τάπα ράγας 1 Τύπου GB 41 λευκή. 
Τροφοδοτικό ράγας  1 Τύπου GB 11 λευκό. 
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Έκθεµα 8. Κόγχες - διαφανοσκόπεια και κόγχη - προθήκη (Σχέδια 2.1 και 9) 
 
Σύνθετο έκθεµα αποτελούµενο από τρία (3) πλαίσια που φέρουν δύο (2) κόγχες - διαφανοσκόπεια 
και µία (1) κόγχη - προθήκη. 
 
Οι κόγχες - διαφανοσκόπεια κατασκευάζονται από MDF µε φινίρισµα φυσικό ξύλο δρυός σύµφωνα 
µε το Σχέδιο 9 και στηρίζεται σε κατάλληλα διαµορφωµένη µεταλλική διατοµή. Εξασφαλίζονται επί 
των µεταλλικών πλαισίων µε εσωτερικές κρυφές στηρίξεις µε κοχλίες. 
 
Η πρόσθια επιφάνεια σε όλη της την επιφάνεια κάθε διαφανοσκοπείου είναι αποσπώµενο γυαλί. Η 
γυάλινες επιφάνειες είναι εκτυπωµένες µε άµεση εκτύπωση (όχι επικόλληση άλλου εκτυπωµένου 
υλικού). Η εξασφάλιση επί του κορµού της κατασκευής της κόγχης γίνεται µε την αφαίρεση των 
ξύλινων πήχεων που υπάρχουν µπροστά από τη γυάλινη επιφάνεια του διαφανοσκοπείου που 
κατασκευάζονται σύµφωνα µε το Σχέδιο 9. Οι πήχεις προσαρµόζονται επί του κορµού µε κοχλίες 
allen. 
 
Η φωτιστική υποδοµή του διαφανοσκοπείου αποτελείται από γραµµικά φωτιστικά σώµατα φθορίου. 
 
Αντίστοιχης κατασκευής είναι και η κόγχη - προθήκη. Κατασκευάζεται από MDF µε φινίρισµα 
φυσικό ξύλο δρυός σύµφωνα µε το Σχέδιο 9 και στηρίζεται σε κατάλληλα διαµορφωµένη µεταλλική 
διατοµή. Εξασφαλίζεται επί των µεταλλικών πλαισίων µε εσωτερικές κρυφές στηρίξεις µε κοχλίες. 
 
Η πρόσθια γυάλινη επιφάνεια είναι αποσπώµενη και εξασφαλίζεται απευθείας επί του κορµού µε 
εµφανείς κοχλίες allen. Μέρος της γυάλινης επιφάνειας φέρει εκτύπωση (Βλέπε Σχέδιο 9). Η 
προθήκη φωτίζεται από δύο (2) φωτιστικά σώµατα που τοποθετούνται σε ενιαία ροηφόρο ράγα 
αναρτηµένη επί της µεταλλικής δοµής. Τα φωτιστικά σώµατα είναι τύπου Α µε λαµπτήρα LED 24o. 
 

Εξοπλισµός Τεµάχια Προδιαγραφές 
Φωτιστικό σώµα (τύπου Α) 2 Σποτ ράγας χυτό αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής 

(9016 matt) κωνικού σχήµατος διαµέτρου 12 εκατοστών, 
µήκους 16 εκατοστών και βραχίονα στήριξης διαστάσεων 
10Χ3Χ2.5 εκατοστά για κίνηση στον οριζόντιο και στο 
κατακόρυφο άξονα, 230V. 

Λαµπτήρας 2 LED-E 15W 230V 3000K, 24D, 40000HRS, 6000CD. 
Ροηφόρος ράγα 1 Κυκλώµατος GB 2200, µήκος 2 µέτρα, λευκή. 
Σύνδεσµος ευθείας  1 Τύπου GB 21 λευκός. 
Εξάρτηµα σύνδεσης ράγας 1 Τύπου GBS 18. 
Τάπα ράγας 1 Τύπου GB 41 λευκή. 
Τροφοδοτικό ράγας  1 Τύπου GB 11 λευκό. 
Γραµµικό φωτιστικό φθορίου 14 Με ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή slim line diffuser 28W, 

µήκος 1.20 µέτρο. 
Λαµπτήρας 14 T5 28W, µήκος 1.20 µέτρο. 
Γραµµικό φωτιστικό φθορίου 14 Με ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή slim line diffuser 21W, 

µήκος 0,90 µέτρα. 
Λαµπτήρας 14 T5 21W, µήκος 0.90 µέτρα. 
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Έκθεµα 9. Εργαστήρι της φύσης για τα παιδιά (Σχέδιο 10) 
 
Η δηµιουργία του Εργαστηρίου περιλαµβάνει την τοποθέτηση επενδύσεων στην περιµετρική 
τοιχοποιία, την κατασκευή και τοποθέτηση ενός (1) επίπλου βιβλιοθήκης µε ενσωµατωµένο πάγκο 
εργασίας µε δύο (2) οθόνες αφής 17’’, την κατασκευή και τοποθέτηση ενός (1) καθιστικού πάγκου, 
τη συντήρηση και τοποθέτηση εντός του χώρου του υφιστάµενου δυσδιάστατου οµοιώµατος 
κουκουναριάς, την αγορά και την τοποθέτηση δύο (2) τραπεζιών και τεσσάρων (4) σκαµπώ για 
παιδιά. 
 
Οι περιµετρικές επενδύσεις γίνονται από MDF βαµµένα µε λάκα σε χρώµατα RAL 2005,2003,1018 
και 5018 σύµφωνα µε το Σχέδιο 10. Μέσω των επενδύσεων απενεργοποιείται η υφιστάµενη 
εξωτερική πόρτα. Οι περιµετρικές επενδύσεις τοποθετούνται µετά την κατασκευή της σύνδεσης του 
χώρου µε τον εκθεσιακό χώρο (Βλέπε Έκθεµα 4). Τυχούσες ατέλειες στη συναρµογή νέας 
κατασκευής και επενδύσεων θα αντιµετωπιστούν µε αρµοκάλυπτρα από το φινίρισµα του υλικού 
της κατασκευής της εισόδου. 
 
Μέσω των επενδύσεων απενεργοποιείται η υφιστάµενη εξωτερική πόρτα. Προβλέπεται επί της 
επένδυσης κατασκευή θυρίδας επίσκεψης για τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα που βρίσκεται 
στον χώρο του Εργαστηρίου. Οι ορατές επιφάνειες των περιµετρικών τοίχων βάφονται µε 
υδρόχρωµα απόχρωσης αντίστοιχης του RAL 4009. 
 
Ο καθιστικός πάγκος κατασκευάζεται από MDF βαµµένος µε λάκα σε χρώµατα RAL 6018 σύµφωνα 
µε το Σχέδιο 10. Η βιβλιοθήκη κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από MDF µε φινίρισµα φυσικό ξύλο 
δρυός σύµφωνα µε το σχέδιο. Οι δύο (2) οθόνες αφής ενσωµατώνονται στον οριζόντιο πάγκο 
εργασίας της βιβλιοθήκης σε ειδικά διανοιγµένη οπή και συνδέονται µε τους αντίστοιχους Η/Υ που 
τοποθετούνται στον χώρο διαδρόµου µπροστά από τους χώρους υγιεινής. 
 
Το Εργαστήρι φωτίζεται µε φυσικό φως από το υφιστάµενο άνοιγµα του παραθύρου και από τα 
υφιστάµενα φωτιστικά σώµατα που διατηρούνται. 
 

Εξοπλισµός Τεµάχια Προδιαγραφές 
Οθόνη αφής 17’’ 2 Οθόνη αφής 17’’ 4:3 (όχι wide) 1280X1024 µε ειδικό 

frame για την τοποθέτησή του σε panel with serial and 
usb interface 160 x 160 viewing angle. 
Πλάτος 368mm. 
Ύψος 306mm. 
Ανάλυση 1280x 1024. 
Χρόνος απόκρισης 7.2 msec. 

Μονάδα Η/Υ 2 Επεξεργαστής: Intel Dual Core G630 2.7 GHz LGA 1155, 
3 MB cache. 
Κουτί: Super Mini tower ATX 200 Watts 6’’ fan front 
USB. 
Μνήµη RAM: 4 GB DDR3 1333 MHz Lifetime Kingston. 
Μητρική πλακέτα: Asus H61 Intel H61 chipset LGA 1155. 
Σκληρός δίσκος: 500 GB SATAII Western Digital 7200 
rpm/16mb. 
DVD R/RW: LG SATA dual layer 22x. 
Λειτουργικό: Win 7 Home Premium 64 bit Greek OEM. 

Καλώδιο τύπου VGA  2  

Σκαµπό 4 Από συνθετικό υλικό κατάλληλο για παιδική χρήση. 
Τραπέζια 2 Από συνθετικό υλικό κατάλληλο για παιδική χρήση. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 
 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΤΑΜΠΛΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΑΜΑ 
 
-  Εκτυπωτής µε τεχνολογία UV. 
- Εκτυπώνει µεγάλο φάσµα επιφανειών, µε την προϋπόθεση οι επιφάνειες να είναι καθαρές, 

απόλυτα λείες και επίπεδες. Κατάλληλο για εσωτερική αλλά και εξωτερική χρήση. ∆εν απαιτείται 
µετέπειτα πλαστικοποίηση-βερνίκωµα (lamination). H εκτύπωση είναι αδιάβροχη. Ο εκτυπωτής 
τυπώνει έως και 160 m² την ώρα. 

- Μέσω της µεγάλης ταχύτητας εκτύπωσης, επιτυγχάνεται µέγιστη ποιότητα. Στην εκτύπωση 
κειµένου επιτυγχάνεται απόλυτη ακρίβεια και ευκρίνεια στις ακµές των γραµµάτων, ακόµα και 
στην εκτύπωση των µικρότερων δυνατών γραµµατοσειρών, µέσω της τεχνολογίας τύπου Quadro 
Array (τετραχρωµία) και της ελεγχόµενης droplet geometry (γεωµετρίας µε ταυτόχρονο ψεκασµό 
σταγονιδίων.) Ειδική εκτύπωση για τη µέγιστη ευκρίνεια σε εκτύπωση χαρτών. 

- Στην εκτύπωση χρωµάτων, αποδίδεται ανάλυση έως και 400-600dpi (φωτογραφική ποιότητα µε 
ευρεία γκάµα χρωµάτων και διαβαθµίσεων), χάρη στο µικρό µέγεθος της απόλυτα ελεγχόµενης, 
(βάση της γεωµετρίας του ζητούµενου θέµατος εκτύπωσης) κουκίδας εκτύπωσης. 

- Μελάνια UV, άοσµα, χωρίς βαρέα µέταλλα, φιλικά προς το περιβάλλον και ανθεκτικά στον χρόνο 
και την έκθεση στις καιρικές συνθήκες και την απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως. 

- Μεγάλη προσκόλληση του µελανιού στο υλικό, ανεξάρτητα αν είναι πορώδες ή όχι. 
- Μελάνια τύπου VOC-free χωρίς την ένδειξη Ν της EEC (Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ένωσης) που 

αναφέρεται στους κινδύνους για το περιβάλλον των χηµικών που συνθέτουν τα µελάνια. 
 
 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Η εκτύπωση επί των υαλοπινάκων θα έχει φωτογραφική ποιότητα και θα πληροί τις εξής 
προδιαγραφές:  
(α) ελάχιστη ανάλυση 1440 dpi,  
(β) τεχνολογία εκτύπωσης UV,  
(γ) εξασφάλιση ευελιξίας στη διαχείριση της λευκής µελάνης για την απόδοση των χρωµάτων στα 
διαφανή µέρη της προς εκτύπωση επιφάνειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Για τη δηµιουργία και τοποθέτηση της νέας έκθεσης στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου 
Πληροφόρησης ∆άσους Στροφυλιάς – Λιµνοθάλασσας Κοτύχι απαιτείται συνολικά το ποσό των 
99.999 ευρώ (περιλαµβάνεται 23% ΦΠΑ). Ανάλυση του προϋπολογισµού ανά έκθεµα, ανά εργασία 
και ανά κατηγορία δαπάνης (υπηρεσία - προµήθεια) δίδεται στους Πίνακες που ακολουθούν: 
 
 
 

Κόστος παροχής υπηρεσιών 65.610 
Κόστος προµηθειών 15.690 

ΣΥΝΟΛΟ 81.300 
ΦΠΑ 23 % 18.699 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 99.999 
 
 

Εκθέµατα Κόστος 
1 2.590 

2 5.565 
3 18.768 
4 8.847 
5 7.562 
6 8.716 
7 11.681 
8 9.111 
9 8.460 

  
ΣΥΝΟΛΟ 81.300 
ΦΠΑ (23%) 18.699 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 99.999 
 
 
 

 



Εκθέµατα 
 

 
Περιγραφή 
εργασιών 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Υ Π Υ Π Υ Π Υ Π Υ Π Υ Π Υ Π Υ Π Υ Π 

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ιαχείριση έργου 570  570  570  570  570  505  570  570  505  5.000 
Συντονισµός και 
επιµέλεια 
εργασιών 

500  500  1600  1600  1600  500  1600  1.600  500  10.000 

Επιστηµονική 
τεκµηρίωση 
εκθεµάτων - 
Συγγραφή 
κειµένων – 
Μετάφραση και 
επιµέλεια 

  1000  2250  1000  1000  1000  1250  1000  1000  9.500 

∆ηµιουργία 
εποπτικού υλικού 
- Πραγµατικά 
υλικά 

  300  600  300  550  100  300  350  200  2.500 

Φωτογράφηση    230  360  290  280  100  310  230  200  2.000 
Γραφιστικός 
σχεδιασµός 

  600  1000  700  400  100  700  500    4.000 

∆ηµιουργία 
µακέτας 

    6000              6.000 

Ταινίες – 
Προβολή 
viewmaster – 
Πολυµεσική 
εφαρµογή 

          4000  1500    1910  7.410 

∆ηµιουργία – 
Απόκτηση ήχων 
φύσης 

            500      500 

Εργασίες 
προετοιµασίας 
χώρου 

55  55  60  55  55  55  55  55  55  500 

Ξυλουργικά 1220    2050  1550  1400    2150  2550  1580  12.500 
Σιδηροκατασκευές    960  960  960      735  735   4.350 
Εκτυπωµένοι 
υαλοπίνακες 

   610  730  290  260    185  375   2.450 

Εκτυπώσεις     693  662  147  96  206  196    2.000 
Ηλεκτρολογικά 100  350  1100  350  650  350  250  350    3.500 
Φωτισµός  145  390  795  520  650    500  600   3.600 
Εξοπλισµός            1910  870    2360 5.140 
Έπιπλα                  150 150 
ΣΥΝΟΛΟ 2445 145 3605 1960 16283 2485 7077 1770 6652 910 6806 1910 9391 2290 7401 1710 5950 2510 81.300 
ΦΠΑ 23%  18.699 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 99.999 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

  
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 
 
Για τη δηµιουργία και την τοποθέτηση των εκθεµάτων στον εκθεσιακό χώρο του 
Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων ∆άσους Στροφυλιάς – Λιµνοθάλασσας Κοτύχι 
απαιτούνται έξι (6) µήνες. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν διακρίνονται σε δύο φάσεις, 
όπως αυτές δίδονται ακολούθως: 
 
ΦΑΣΗ Α’: ∆ιάρκεια 3 1/2 µήνες 

• Εξειδίκευση του θεµατικού περιεχοµένου του κάθε εκθέµατος. 
• Επιστηµονική τεκµηρίωση του θεµατικού περιεχοµένου. 
• Συγγραφή των ειδικών κειµένων του κάθε εκθέµατος. 
• Επιµέλεια (γλωσσική και µουσειοπαιδαγωγική) των κειµένων. 
• Μετάφραση των κειµένων στην αγγλική γλώσσα. 
• Προσδιορισµός των αναγκών σε εποπτικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες, σχέδια, 

σκίτσα, χάρτες, ήχοι) ανά έκθεµα. 
• Αναζήτηση και συλλογή υφιστάµενων υλικών, δηµιουργία νέου υλικού και 

επιστηµονική τεκµηρίωση αυτού. 
• Αναζήτηση, συλλογή, τεκµηρίωση και επεξεργασία προς έκθεση πραγµατικών 

υλικών. 
• Σχεδιασµός, επιστηµονική τεκµηρίωση και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού 

εκθεµάτων (π.χ. ταινίες, πολυµεσικές εφαρµογές για οθόνες αφής). 
• Γραφιστικός σχεδιασµός των εκθεµατικών επιφανειών (στατικών και µη). 
• Συντονισµός και διαχείριση του έργου. 

 
ΦΑΣΗ Β’: ∆ιάρκεια 2 1/2 µήνες 

• Προετοιµασία εκθεσιακού χώρου για την υποδοχή των εκθεµάτων. 
• Συντήρηση των στοιχείων της υφιστάµενης έκθεσης που θα ενσωµατωθούν στη 

νέα έκθεση. 
• Σχεδιασµός, επιστηµονική τεκµηρίωση και παραγωγή µακέτας. 
• Υλοποίηση επιµέρους κατασκευών ανά έκθεµα, µε συγκεκριµένες τεχνικές 

προδιαγραφές, στο εργαστήριο και στο ίδιο το κτήριο του Κέντρου 
Πληροφόρησης. 

• Παραγωγή (εκτύπωση) των γραφιστικών επιφανειών. 
• Σύνθεση και τοποθέτηση των εκθεµάτων στον εκθεσιακό χώρο. 
• Εικαστική επιµέλεια και εν γένει επιµέλεια του συνόλου της έκθεσης. 
• Έλεγχο λειτουργίας της έκθεσης και παράδοση του έργου. 
• Συντονισµός και διαχείριση του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

  
ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 

Σχέδιο 1: Γενική διάταξη εκθεµάτων 

Σχέδιο 2.1: Μεταλλική κατασκευή – Πλαίσια 

Σχέδιο 2.2: Μεταλλική κατασκευή – Ζευκτά 

Σχέδιο 3: Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις εκθεσιακού χώρου (Επίπεδο οροφής - 
επίπεδο δαπέδου) 

Σχέδιο 4: Έκθεµα 1, Έκθεµα 2 

Σχέδιο 5: Έκθεµα 3 

Σχέδιο 6: Έκθεµα 4 

Σχέδιο 7: Έκθεµα 5, Έκθεµα 6 

Σχέδιο 8: Έκθεµα 7 

Σχέδιο 9: Έκθεµα 8 

Σχέδιο 10: Έκθεµα 9 – Παιδικό Εργαστήριο 

Σχέδιο 11: Τρισδιάστατες απεικονίσεις 

 

 


