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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενο προμήθειας

Η  παρούσα  αφορά  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  -  εγκατάσταση  κτιριακoύ  εξοπλισμού 
(επίπλωση, προθήκες, καρέκλες, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός)  στο διώροφο κτίσμα που βρίσκεται 
στην οδό Ζηνοπούλου 49 εντός της πόλης του Καρπενησίου που θα λειτουργήσει ως «Μουσείο 
Βουνού»  καθώς  και  κάποιες  εργασίες  για  την  ολοκλήρωση  αυτού  όπως  κατασκευή  κάποιων 
διαχωριστικών τοίχων και βάψιμο αυτών, κατασκευή διακοσμητικού τοίχου αναρρίχησης σε μορφή 
βράχου κ.λ.π.. 

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ακολουθούν οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού κτιριακής εγκατάστασης και των 
εργασιών αποπεράτωσης. 

 Α.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ. 

1. Έπιπλο reception.
Έπιπλο reception γωνία διαστάσεων 1,75+90x60 και ύψους 112 cm από αντικολλητή ξυλεία 
πεύκου τριών στρώσεων, πάχους 4,4cm  ανάγλυφο χτενιστό, βαμμένο με τεχνοτροπία 
παλαιωμένου με πατίνες και λουστραρισμένο. Εσωτερικά κατασκευασμένο με μελαμίνη 16 mm, θα 
περιέχει ερμάρια με ένα συρτάρι και ράφια. Τα πορτάκια θα είναι από λευκή ξυλεία αντικολλητή 
τριών στρώσεων ιδίου πάχους. Η πόρτα (ιδίων χαρακτηριστικών) διαστάσεων 70 Χ 112 cm θα 
ανοίγει  αριστερά στον τοίχο. 

2. Βάση παγκάκι.
Βάση παγκάκι 180x50x4,4cm, από αντικολλητή ξυλεία πεύκου τριών στρώσεων ανάγλυφο 
χτενιστό, βαμμένο με τεχνοτροπία παλαιωμένου με πατίνες και λουστραρισμένο.



3. Επιτραπέζια προθήκη βιτρίνας εκθεμάτων διαστάσεων 240Χ80Χ80 cm.
Προθήκη βιτρίνα 240x80x80 cm, από αντικολλητή ξυλεία πεύκου τριών στρώσεων, πάχους 4,4cm 
ανάγλυφο χτενιστό, με θέση για φωτισμό LED στη βάση του τζαμιού, βαμμένη με τεχνοτροπία 
παλαιωμένου με πατίνες και λουστραρισμένο. Το κάλυμμα και τα περιμετρικά τζάμια θα είναι 
ροντέ πάχους 6mm.

4. Επιτραπέζια προθήκη βιτρίνας εκθεμάτων διαστάσεων 350Χ55Χ80 cm.
Προθήκη βιτρίνα 350x80x55 cm, από αντικολλητή ξυλεία πεύκου τριών στρώσεων, πάχους 4,4cm 
ανάγλυφο χτενιστό, με θέση για φωτισμό LED στη βάση του τζαμιού, βαμμένη με τεχνοτροπία 
παλαιωμένου με πατίνες και λουστραρισμένο. Το κάλυμμα και τα περιμετρικά τζάμια θα είναι 
ροντέ πάχους 6mm.

5. Επιτραπέζια προθήκη βιτρίνας εκθεμάτων διαστάσεων 390Χ60Χ80 cm.
Προθήκη βιτρίνα 390x60x80 cm, από αντικολλητή ξυλεία πεύκου τριών στρώσεων, πάχους 4,4cm 
ανάγλυφο χτενιστό, με θέση για φωτισμό LED στη βάση του τζαμιού, βαμμένη με τεχνοτροπία 
παλαιωμένου με πατίνες και λουστραρισμένο. Το κάλυμμα και τα περιμετρικά τζάμια θα είναι 
ροντέ πάχους 6mm.

6. Προθήκη  - ραφιέρα ανοικτή βιτρίνας εκθεμάτων.
Προθήκη – ραφιέρα  (βιβλιοθήκη) ανοιχτή, 450 χ 60 χ 80 cm, από αντικολλητή ξυλεία πεύκου 
τριών στρώσεων, πάχους 4,4cm  ανάγλυφο χτενιστό,   βαμμένη με τεχνοτροπία παλαιωμένου με 
πατίνες και λουστραρισμένο. 



7.  βιτρίνα με βάση.
Βιτρίνα  διαστάσεων 190Χ180Χ100 cm κατασκευασμένη από μελαμίνη λευκή 16 mm η οποία θα 
έχει δύο (2) πόρτες κατασκευασμένες από προφίλ αλουμινίου 2Χ2 cm και τζάμια ροντέ πάχους 
6mm, επίσης θα έχει θέσεις  για φωτισμό LED, χωνευτά 10cm από μπροστά, πάνω και πλάι.   Η 
βάση του διαστάσεων 60x180x100 cm κατασκευασμένη εσωτερικά από μελαμίνη λευκή 18 mm και 
θα έχει τέσσερα (4) πορτάκια  από αντικολλητή ξυλεία πεύκου τριών στρώσεων, πάχους 4,4cm 
ανάγλυφο χτενιστό, βαμμένο με τεχνοτροπία παλαιωμένου με πατίνες και λουστραρισμένο. 

      8. Παγκάκι κορμός.   
Παγκάκι κορμός διαστάσεων 200Χ40Χ40 cm κατασκευασμένο από ξύλο ελάτης βαμμένο με 
τεχνοτροπία παλαιωμένου με πατίνες και λουστραρισμένο.

9. Εξέδρα 9,60 τετραγωνικών μέτρων (m2) .
Εξέδρα 9,60 m2 ύψους 76cm  και τελάρο στήριξης κατασκευασμένο από ξύλο ελάτης 
υπενδεδυμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης (Συμίδας) πάχους 2 cm, για την πρόσβαση στην 
εξέδρα θα κατασκευαστούν τέσσερα ξύλινα σκαλοπάτια. Στο δάπεδο της εξέδρας θα κολληθεί 
τριμμένο φενιζόλ για να προσομοιάζει με χιόνι.  
 



10.Ξύλινος χειρολισθήρας ευθύγραμμος  διατομής 9Χ9 cm.  
Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου Χειρολισθήρα ευθύγραμμου  διατομής 9x9 cm μήκους περίπου 
7,00 m από ξυλεία τύπου Σουηδίας  μετά τους απαιτούμενους συνδέσμους, μπουλόνια κ.λ.π. για 
την στερέωση του  στην εσωτερική σκάλα του κτιρίου καθώς και του βερνικοχρωματισμού του.
 

11.  Καρέκλες πτυσσόμενες από  PVC.  
Καρέκλες πτυσσόμενες διαστάσεων περίπου 39Χ39Χ78 cm κάθισμα και πλάτη από PVC.

Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τα συνημμένα στην 
μελέτη (α)κάτοψη ισογείου β) κάτοψη ορόφου) σχέδια της υπηρεσίας

Β.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

1. Καλώδιο ΝΥΜ 3X1,5 mm2

Καλώδιο  ΝΥΜ  3X1,5  mm2  ορατό  ή  εντός  σωλήνων  μετά  των  απαιτούμενων  μικροϋλικών 
τοποθέτησης και συνδέσεως (κως, μούφες, ακροδέκτες κ.λ.π.) επί τόπου και της εργασίας πλήρους 
εγκατάστασης, διακλαδώσεων και σύνδεσης.

2. Καλώδιο U/UTP 100 4 ζευγών 5e
Καλώδιο U/UTP 100 4 ζευγών 5e  προδιαγραφών ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-A, IEC 

332-1, IEC 1156-2, ορατό ή εντός σωλήνων μετά των απαιτούμενων μικροϋλικών τοποθέτησης και 
συνδέσεως (ακροδέκτες κ.λ.π.) επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης με 
τις πρίζες.

3. Καλώδιο HDMI 10 m
Καλώδιο  HDMI  10  m προδιαγραφών  1.4  (HDMI  High  speed  with  Ethernet)  και  ανάλυσης 

τουλάχιστον  4.000  x  2.000 λ.π.)  ορατό,  δύο  χρόνια  εγγύηση  τουλάχιστον  επί  τόπου  και  της 
εργασίας πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης.

4. Διακόπτης απλός 10 Α
Διακόπτης  απλός  λευκός,  χωνευτός  με  πλήκτρο  εντάσεως  10  Α  τάσεως  250  V,  δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.  

5. Διακόπτης διπλός αλλέ ρετούρ 
Διακόπτης διπλός αλλέ ρετούρ λευκός, χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.  

6. Διακόπτης κομιτατέρ 
Διακόπτης  κομιτατέρ λευκός,  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.  

7. Ρευματοδότης σούκο 
Ρευματοδότης  σούκο λευκός,  χωνευτός  εντάσεως  16  Α,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, 

εγκατάσταση και σύνδεση. 

8. Πρίζα RJ45 τηλεφώνου 
Πρίζα RJ45 τηλεφώνου, λευκή, τύπου SΙΕΜΕΝS, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 

και σύνδεση.  

9. Πρίζα RJ45 διπλή 
Πρίζα RJ45 διπλή DATA, λευκή τύπου SΙΕΜΕΝS, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 

και σύνδεση.  

10. Πρίζα RJ45 επίτοιχη διπλή
 Πρίζα  RJ45  επίτοιχη  διπλή λευκή  τύπου  SΙΕΜΕΝS,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, 

εγκατάσταση και σύνδεση.  

11. Ράγα φωτισμού οροφής με εξαρτήματα στήριξης



 Ράγα  φωτισμού  οροφής  από  αλουμίνιο  για  στήριξη φωτιστικών,  προβολέων  ή  σποτ  με 
εξαρτήματα στήριξης, λευκό χρώμα, πλήρης με τους απαραίτητους συνδέσμους, γωνιές και τάπες.

12. Γωνιακό προφίλ ταινίας led 
Γωνιακό προφίλ από αλουμίνιο, λευκό ταινίας led επίτοιχο μετά των απαιτούμενων μικροϋλικών 

τοποθέτησης και συνδέσεως επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, διακλαδώσεων και 
σύνδεσης.

13. Ταινία led 3000Κ 7.2 W/ m
 Ταινία led θερμό λευκό 3000 Κο/προστασία IP 65/Φωτεινότητα 525 Lumen/m και ισχύ 7.2 W/ 

m,  τρία  χρόνια  εγγύηση  τουλάχιστον  μετά  των  απαιτούμενων  μικροϋλικών  τοποθέτησης  και 
συνδέσεως επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, διακλαδώσεων και σύνδεσης.

14. Τροφοδοτικό 24 V για την ταινία led 
Τροφοδοτικό  24  V/50  W  για  την  ταινία  led  τρία  χρόνια  εγγύηση  τουλάχιστον  μετά  των 

απαιτούμενων  μικροϋλικών  τοποθέτησης  και  συνδέσεως  επί  τόπου  και  της  εργασίας  πλήρους 
εγκατάστασης, διακλαδώσεων και σύνδεσης.

15. Απλίκα τοίχου up-down led 3000 Κο 
Απλίκα τοίχου up-down led 3000 Κο με δύο λάμπες led 33W GU10 και προστασία IP44 και 

δύο  χρόνια  εγγύηση  τουλάχιστον  μετά  των  απαιτούμενων  μικροϋλικών  τοποθέτησης  και 
συνδέσεως επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, διακλαδώσεων και σύνδεσης.

16. Σποτ επίτοιχο σκεπής με λάμπα AR111
Σποτ επίτοιχο σκεπής με λάμπα led AR111 και  δύο χρόνια εγγύηση τουλάχιστον μετά των 

απαιτούμενων  μικροϋλικών  τοποθέτησης  και  συνδέσεως  επί  τόπου  και  της  εργασίας  πλήρους 
εγκατάστασης, διακλαδώσεων και σύνδεσης.

17. Σποτ ράγας φωτισμού οροφής με λάμπα GU10
Σποτ ράγας φωτισμού οροφής με λάμπα led GU10 και δύο χρόνια εγγύηση τουλάχιστον μετά 

των απαιτούμενων μικροϋλικών τοποθέτησης και συνδέσεως επί τόπου και της εργασίας πλήρους 
εγκατάστασης, διακλαδώσεων και σύνδεσης.

18. Φωτιστικό ασφαλείας EXIT led 
Φωτιστικό  ασφαλείας  led  EXIT  μετά  των  απαιτούμενων  μικροϋλικών  τοποθέτησης  και 

συνδέσεως επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, διακλαδώσεων και σύνδεσης.

19. Φωτιστικό οροφής με κινητά σποτ AR111
Φωτιστικό οροφής με κινητά σποτ με λάμπα led AR111 και δύο χρόνια εγγύηση τουλάχιστον 

μετά  των απαιτούμενων μικροϋλικών τοποθέτησης  και  συνδέσεως επί  τόπου και  της  εργασίας 
πλήρους εγκατάστασης, διακλαδώσεων και σύνδεσης.

20. Φωτιστικό σποτ επίτοιχο up
 Φωτιστικό σποτ επίτοιχο up με λάμπα led και δύο χρόνια εγγύηση τουλάχιστον μετά των 

απαιτούμενων  μικροϋλικών  τοποθέτησης  και  συνδέσεως  επί  τόπου  και  της  εργασίας  πλήρους 
εγκατάστασης, διακλαδώσεων και σύνδεσης.

21. Φωτιστικό τύπου αρματούρας με λάμπα
 Φωτιστικό τύπου αρματούρας με λάμπα led μετά των απαιτούμενων μικροϋλικών τοποθέτησης 

και συνδέσεως επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, διακλαδώσεων και σύνδεσης.

22. Ηχείο γωνιακό επίτοιχο
 Ηχείο γωνιακό επίτοιχο μετά των απαιτούμενων μικροϋλικών τοποθέτησης και συνδέσεως επί 

τόπου και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης, διακλαδώσεων και σύνδεσης.



23. Ηχείο Bluetooth 
Ηχείο Bluetooth με ένα χρόνο εγγύηση τουλάχιστον, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, Είσοδο 

Aux, έκδοση Bluetooth 4.1, Υποστήριξη (A2DPV1.2, AVRCPV1.4, HFPV1.6, HSP V1.2), ισχύς 3Watt, 
τύπος μπαταρίας Πολυμερές Ιόντων Λιθίου (3.7V, 600mAh), χρόνος φόρτισης μπαταρίας 1.5 ώρες 
και αυτονομία έως 5 ώρες. 

24. Οθόνη προβολής 40"
Οθόνη προβολής 40" led, ανάλυση Full Hd 1920 X 1080, δέκτης αναλογικός και ψηφιακός,DVB-

T2/C, δύο υποδοχές HDMI, μία υποδοχή USB 2.0, ενεργειακή κλάση Α+ και δύο χρόνια εγγύηση.

25. Οθόνη προβολής 32"
Οθόνη προβολής 32" led, ανάλυση Hd 1366 X 768, δέκτης αναλογικός και ψηφιακός,DVB-T2/C, 

δύο υποδοχές HDMI, μία υποδοχή USB 2.0, ενεργειακή κλάση Α και δύο χρόνια εγγύηση.

26. Βάση στήριξης οθόνης προβολής
 Βάση  στήριξης  οθόνης  προβολής  μετά  των  απαιτούμενων  μικροϋλικών  τοποθέτησης  και 

συνδέσεως επί τόπου και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης.

Γ.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.
1. Κατασκευή διαχωριστικού τοίχου.

Κατασκευή διαχωριστικού τοίχου εμβαδού περίπου 23,00 m2 από διπλή κοινή γυψοσανίδα  σε κάθε 
όψη  (πάχος  κάθε   γυψοσανίδας  12,5  mm)   μετά   τον  μεταλλικό  σκελετό  στερέωσης  των 
γυψοσανίδων από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα καθώς και οποιονδήποτε άλλων υλικών 
και μικροϋλικών στερέωσης κ.λ.π  επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Η 
μόνωση του τοίχου θα είναι από πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm πυκνότητας 50 kg/m3, 
στερεωμένες με κατάλληλη ήλωση επί του υπάρχοντος σκελετου. 

2. Επένδυση τοίχων από γυψοσανίδα .
Επένδυση δύο τοίχων συνολικού εμβαδού περίπου 30,00  m2 από ανθυγρή γυψοσανίδα πάχους 
12,5  mm  μετά   τον  μεταλλικό  σκελετό  στερέωσης  των  γυψοσανίδων  από  γαλβανισμένη 
στραντζαριστή λαμαρίνα, και δύο μεταλλικών περσίδων για το αερισμό καθώς και οποιονδήποτε 
άλλων  υλικών  και  μικροϋλικών  στερέωσης  κ.λ.π   επί  τόπου  του  έργου  και  εργασία  πλήρους 
τοποθετήσεως. 

3. Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων  από γυψοσανίδα.
Χρωματισμοί  επί  επιφανειών  γυψοσανίδας  εμβαδού  περίπου  75  m2  με  υδατικής  διασποράς 
χρώματα  ακρυλικής,  ή  βινυλικής,  ή  στυρενιο-ακρυλικής  βάσεως  σε  δύο  διαστρώσεις,  αφού 
προηγουμένος έχει γίνει σπατουλάρισμα, και προετοιμασία των επιφανειών καθώς και αστάρωμα 
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά.

4. Δημιουργία διακοσμητικού τοίχου με όψη βράχου με γυψοσοβά.
Δημιουργία με γυψοσοβά στον χώρο της σκάλας, τοίχου με όψη βράχων για διακοσμητικό δείγμα 
αναρρίχησης  καθώς  και  ο  χρωματισμός  αυτού  μετά  την  κατάλληλη  προετοιμασία. 
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Καρπενήσι 28 / 03 /2018 Καρπενήσι  28 / 03 / 2018 Καρπενήσι 02 / 04 /2018

Οι Συντάκτες Ο αναπλ/της 
Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε. 

Η Δ/ντρια

Δημήτριος Τσελεπής Γεώργιος Παπαϊωάννου Μαρία Παπαδοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Καράμπελας
Μηχανολόγος Μηχανικός



                  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 23/2018

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΥΝΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00  € (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος Μ.Μ. ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

  Α.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΩΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ.
 1. Έπιπλο reception. ΤΕΜ 1 1.700,00 1.700,00
2. Βάση παγκάκι. ΤΕΜ 1 200,00 200,00

3. Επιτραπέζια προθήκη βιτρίνας 
εκθεμάτων διαστάσεων 240Χ80Χ80 cm ΤΕΜ 1 900,00 900,00

4. Επιτραπέζια προθήκη βιτρίνας 
εκθεμάτων διαστάσεων 350Χ55Χ80 cm. ΤΕΜ 1 1.000,00 1.000,00

5. Επιτραπέζια προθήκη βιτρίνας 
εκθεμάτων διαστάσεων 390Χ60Χ80 cm. ΤΕΜ 1 1.400,00 1.400,00

6. Προθήκη  - ραφιέρα ανοικτή βιτρίνας 
εκθεμάτων. ΤΕΜ 1 1.200,00 1.200,00

7. βιτρίνα με βάση. ΤΕΜ 1 1.045,00 1.045,00

8. Παγκάκι κορμός  200Χ40Χ40 cm. ΤΕΜ 1 210,00 210,00

9. Εξέδρα 9,60 τετραγωνικών μέτρων (m2) 
. ΤΕΜ 1 800,00 800,00

10. Ξύλινος χειρολισθήρας ευθύγραμμος 
διατομής 9Χ9 cm.  ΤΕΜ 1 145,00 145,00

11. Καρέκλες πτυσσόμενες από  PVC. ΤΕΜ 30 19,00 570,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ Α 9.170,00  
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.
1. Καλώδιο ΝΥΜ 3X1,5 mm2

ΜΕΤΡΑ 35,0 1,00 35,00

2. Καλώδιο U/UTP 100 4 ζευγών 5e ΜΕΤΡΑ 40,00 0,60 24,00

3. Καλώδιο HDMI 10 m ΤΕΜ. 2,00 30,00 60,00

4. Διακόπτης απλός 10 Α ΤΕΜ. 6,00 10,00 60,00

5. Διακόπτης διπλός αλλέ ρετούρ ΤΕΜ. 3,00 15,00 45,00

6. Διακόπτης κομιτατέρ ΤΕΜ. 10,00 8,50 85,00

7. Ρευματοδότης σούκο ΤΕΜ. 27,00 6,00 162,00

8. Πρίζα RJ45 τηλεφώνου ΤΕΜ. 5,00 12,00 60,00

9. Πρίζα RJ45 διπλή ΤΕΜ. 1,00 20,97 20,03

10. Πρίζα RJ45 επίτοιχη διπλή ΤΕΜ. 1,00 15,00 15,00



11. Ράγα φωτισμού οροφής με εξαρτήματα 
στήριξης 

ΜΕΤΡΑ        5,00
60,00 300,00

12. Γωνιακό προφίλ ταινίας led ΜΕΤΡΑ 20,00 10,00 200,00

13. Ταινία led 3000Κ 7.2 W/ m ΜΕΤΡΑ 20,00 6,00 120,00

14. Τροφοδοτικό 24 V για την ταινία led ΤΕΜ. 4,00 30,00 120,00

15. Απλίκα τοίχου up-down led 3000 Κο
ΤΕΜ. 4,00 50,00 200,00

16. Σποτ επίτοιχο σκεπής με λάμπα AR111 ΤΕΜ. 7,00 60,00 420,00

17. Σποτ ράγας φωτισμού οροφής με 
λάμπα GU10 ΤΕΜ.

8,00 50,00 400,00
18. Φωτιστικό ασφαλείας EXIT led ΤΕΜ. 3,00 30,00 90,00

19. Φωτιστικό οροφής με κινητά σποτ 
AR111 ΤΕΜ. 2,00 100,00

200,00

20. Φωτιστικό σποτ επίτοιχο up ΤΕΜ. 5,00 50,00 250,00

21. Φωτιστικό τύπου αρματούρας με 
λάμπα ΤΕΜ.

2,00 12,00 24,00

22. Ηχείο γωνιακό επίτοιχο ΤΕΜ. 4,00 45,00 180,00

23. Ηχείο Bluetooth ΤΕΜ. 4,00 40,00 160,00

24. Οθόνη προβολής 40" ΤΕΜ. 1,00 450,00 450,00

25. Οθόνη προβολής 32" ΤΕΜ.
1,00 300,00 300,00

26. Βάση στήριξης οθόνης προβολής ΤΕΜ. 2,00 39,50 79,00

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 4.059,03
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

1. Κατασκευή διαχωριστικού τοίχου. ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 900,00 900,00

2. Επένδυση τοίχων από γυψοσανίδα . ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 650,00 650,00

3. Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων  από 
γυψοσανίδα. ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 400,00 400,00

4. Δημιουργία διακοσμητικού τοίχου με 
όψη βράχου με γυψοσοβά ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 950,00 950,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 2.900,00
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) 16.129,03

ΦΠΑ 24% 3.870,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Καρπενήσι 28 / 03 /2018 Καρπενήσι 28 / 03 / 2018 Καρπενήσι   02/04/2018 

Οι Συντάκτες Ο αναπλ/τής 
Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε. 

Η Δ/ντρια

Δημήτριος Τσελεπής Γεώργιος Παπαϊωάννου Μαρία Παπαδοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Καράμπελας
Μηχανολόγος Μηχανικός
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