
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΑ

Α

1

κλειςτοί χϊροι : καταςκευι επιφανειϊν ςτθν 

περίμετρο από φφλλα MDF και ςκελετό από 

καδρόνια ελάτθσ , μόνο περιμετρικά (δεν 

υπάρχει ταβάνι)       (πρόκειται για γραφείο 

τφπου και ΕΟΣ, αποκικεσ και κουηίνα)

MDF 16mm βαμμζνο ςτθν πρόςοψθ  και καδρόνι 

ελάτθσ 60Χ60 mm ςτο εςωτερικό
390 Σ.Μ.

2

κλειςτόσ χϊροσ αίκουςα ςυναντιςεων 3*5 : 

καταςκευι επιφανειϊν ςτθν περίμετρο από 

φφλλα MDF και ςκελετό από καδρόνια ελάτθσ 

με θχομόνωςθ και οροφι με θχομόνωςθ      (να 

προβλεφκεί μθχανικόσ εξαεριςμόσ του χϊρου)

MDF 16mm βαμμζνο ςτισ εξωτερικζσ και ςτισ 

εςωτερικζσ πλευρζσ  και καδρόνι ελάτθσ 60Χ60 

mm ςτο εςωτερικό μαηί με θχομονωτικό υλικό 

τφπου DOW ςε οροφι και τοίχουσ

115 Σ.Μ.

3
καταςκευι εςωτερικϊν διαχωριςτικϊν από 

φφλλα MDF και ςκελετό από καδρόνια ελάτθσ

sandwich MDF 12mm ςε δφο πλευρζσ και 

καδρόνι ελάτθσ 40Χ40 mm ςτο εςωτερικό
130 Σ.Μ.

4

καταςκευι πορτϊν ειςόδου ςτουσ κλειςτοφσ 

χϊρουσ από φφλλα MDF (ςθμ. θ εξωτερικι τθσ 

επιφάνεια ζρχεται πρόςωπο ςτθν εξωτερικι 

πλευρά του κλειςτοφ χϊρου ζτςι ϊςτε να μθν 

διακρίνεται)

MDF 16mm ςτθν πρόςοψθ και καδρόνι ελάτθσ 

60Χ60 mm ςτο εςωτερικό, μεντεςζδεσ, πόμολο 

και κλειδαριά

9 ΣΜΧ

5

καταςκευι λευκϊν κολωνϊν και δοκαριϊν 

διατομισ 50Χ50εκ. περιμετρικά από χϊρουσ 

αποκικευςθσ 

MDF 16mm βαμμζνο ςτθν πρόςοψθ  και καδρόνι 

ελάτθσ 50Χ50 mm ςτο εςωτερικό
280 Σ.Μ.

6
καταςκευι ραφιϊν και γκαρνταρόμπασ  για 

χϊρουσ αποκικευςθσ 

ράφια MDF 16mm άβαφο  και καδρόνι ελάτθσ 

40Χ40 mm ςτο εςωτερικό για ορκοςτάτεσ
4 TMX

7 επίπλωςθ κλειςτϊν χϊρων

3 γραφεία 1,50*0,70                                                                                     

4 ςυρταριζρεσ ι ντουλάπια  1,40*0,40                                                                

17 καρζκλεσ γραφείου  και ςυςκζψεων                                                             

1 τραπζηι ςυςκζψεων 2,40*1,00                                                                                

2 ντουλάπια 1,40*0,50*0,75 φψοσ για γραφείο 

ςυςκζψεων

1 ΣΜΧ

8
ελαιοχρωματιςμόσ εξωτερικϊν επιφανειϊν 

κλειςτϊν χϊρων και κολωνϊν για αποκικεσ

ςτοκάριςμα αρμϊν, 1 ςτρϊςθ αςτάρι για ξφλο, 2 

ςτρϊςεισ ματ πλαςτικοφ χρϊματοσ   γαλάηιο 

κωδικόσ από marketing strategy ςτισ επιφάνειεσ 

και λευκό ςε κολϊνεσ και δοκάρια (ςφμφωνα με 

τα ςχζδια)

680 Σ.Μ.

9

ελαιοχρωματιςμόσ εςωτερικϊν επιφανειϊν 

κλειςτϊν χϊρων που δεν είναι αποκθκευτικόσ 

χϊροσ , meeting rooms και γραφεία κτλ.

ςτοκάριςμα αρμϊν, 1 ςτρϊςθ αςτάρι για ξφλο, 2 

ςτρϊςεισ ματ πλαςτικοφ χρϊματοσ λευκό
220 Σ.Μ.

 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ ΕΟΣ

ΛΟΝΔΙΝΟ WTM



Β

1
καταςκευι λευκϊν κολωνϊν και δοκαριϊν 

διατομισ 50Χ50εκ.  το περιςτφλιο

MDF 16mm βαμμζνο ςτθν πρόςοψθ (άβαφο 

εςωτερικά)  και ςκελετόσ από καδρόνι ελάτθσ 

50Χ50 mm ςτο εςωτερικό

120 Σ.Μ.

3 καταςκευι κινθτϊν κακιςμάτων  

8 κακίςματα διαςτάςεων : 1,60*0,40*0,45 φψοσ                                    

MDF 16mm βαμμζνο ςτθν πρόςοψθ  και 

ςκελετόσ από καδρόνι ελάτθσ 50Χ50 mm ςτο 

εςωτερικό

40 Σ.Μ.

4 ελαιοχρωματιςμόσ κολωνϊν και δοκαριϊν 
ςτοκάριςμα αρμϊν, 1 ςτρϊςθ αςτάρι για ξφλο, 2 

ςτρϊςεισ ματ πλαςτικοφ χρϊματοσ   λευκοφ
120 Σ.Μ.

5 ελαιοχρωματιςμόσ κακιςμάτων

ςτοκάριςμα αρμϊν, 1 ςτρϊςθ αςτάρι για ξφλο, 2 

ςτρϊςεισ λάκα ςατινζ χρϊματο γαλάηιο κωδικόσ 

από marketing strategy

40 Σ.Μ.

Γ

1 Καταςκευι λευκοφ πάγκου υποδοχισ

πάγκοσ διαςτάςεων 3,70*0,60 με 4 πόδια                                                                     

MDF 16mm βαμμζνο λάκα αςτινζ εξωτερικά 

(άβαφο εςωτερικά)  και ςκελετόσ από καδρόνι 

ελάτθσ 50Χ50 mm ςτο εςωτερικό

1 ΣΜΧ

2
Γαλάηια ςυρτάρια ςτον πάγκο υποδοχισ και 

ποδιά (ςυνολ φψοσ 0,45)

6 ςυρτάρια διαςτάςεων : 

0,70*0,70(βάκοσ)*0,15(φψοσ) βαμμζνα λάκα 

ςατινζ ςε γαλάηιο χρωμα

1 ΣΜΧ

3
Καταςκευι βοθκθτικοφ αποκθκευτ. γαλάηιου 

κφβου

Κφβοσ διαςτ : 2,20 * 0,90 βάκοσ * 0,85 φψοσ                         

MDF 16mm βαμμζνο λάκα ςατινζ ςτθν πρόςοψθ  

και ςκελετόσ από καδρόνι ελάτθσ 50Χ50 mm ςτο 

εςωτερικό

1 ΣΜΧ

4
Καταςκευι μοναςτθριακοφ τραπεηιοφ  και 

γαλάηιων κακιςμάτων κφβων  

          MDF 16mm βαμμζνο λάκα ςατινζ ςτθν 

πρόςοψθ  και ςκελετόσ από καδρόνι ελάτθσ 

50Χ50 mm ςτο εςωτερικό

1 ΣΜΧ

5
καταςκευι με φωτιηόμενο υπόβακρο για χάρτθ 

περιπτζρου

MDF 16mm βαμμζνο λάκα ςατινζ ςτθν πρόςοψθ  

και ςκελετόσ από καδρόνι ελάτθσ 50Χ50 mm ςτο 

εςωτερικό, θ άνω πλευρά από γαλακτερό plexy-

glass και εςωτερικά κερμόσ φωτιςμόσ φκορίου 

1 ΣΜΧ

6 ελαιοχρωματιςμόσ καταςκευϊν

ςτοκάριςμα αρμϊν, 1 ςτρϊςθ αςτάρι για ξφλο, 2 

ςτρϊςεισ λάκα ςατινζ χρϊματοσ   λευκοφ ι 

γαλάηιο όπου χρειάηεται

45 Σ.Μ.

7 κακίςματα - ςκαμπϊ για υπαλλιλουσ χϊρου υποδοχισ 3 ΣΜΧ

Δ

1 καταςκευι λευκοφ πάγκου ςερβιρίςματοσ 

Πάγκοσ  διαςτάςεων 3,00 * 0,60 από           MDF 

16mm βαμμζνο  λάκα ςατινζ χρϊματοσ   λευκοφ 

(άβαφο εςωτερικά)  και ςκελετόσ από καδρόνι 

ελάτθσ 50Χ50 mm ςτο εςωτερικό

1 ΣΜ

2
καταςκευι γαλάηιων ντουλαπιϊν με πορτάκια 

προσ τθν εςωτερικι πλευρά του πάγκου 

                   MDF 16mm βαμμζνο ςτθν πρόςοψθ  

λάκα ςατινζ χρϊματοσ   λευκοφ  και ςκελετόσ 

από καδρόνι ελάτθσ 50Χ50 mm ςτο εςωτερικό

1 ΣΜΧ

3
καταςκευι ντουλαπιϊν κουηίνασ για εξοπλιςμό 

κουηίνασ

ντουλάπια και πάγκοσ κουηίνασ μικουσ 4,00 μ. 

(περιλαμβάνεται και νεροχφτθσ με μπαταρία) 
8 M

4 εξοπλιςμόσ κουηίνασ ψυγείο, κουηίνα, καφετιζρα, βραςτιρασ, κτλ. 1 TMX

5
παροχζσ υδραυλικϊν και θλεκτρολογικϊν 

εγκαταςτάςεων  κουηίνασ
1 ΣΜΧ

 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΧΩΡΟΤ BAR ΚΟΤΖΙΝΑ

 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΧΩΡΟΤ ΤΠΟΔΟΧΗ

 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΛΙΟΤ 



6
καταςκευι 2 τραπεηιϊν ςερβιρίςματοσ  και 

γαλάηιων κακιςμάτων κφβων  

Σραπζηι διαςτ. : 2,50*0,80                              

Κακίςματα διαςτ : 1,00*0,40 και 0,40*0,40                     

MDF 16mm βαμμζνο ςτθν πρόςοψθ  και 

ςκελετόσ από καδρόνι ελάτθσ 50Χ50 mm ςτο 

εςωτερικό

2 ΣΜΧ

7 ελαιοχρωματιςμόσ καταςκευϊν

ςτοκάριςμα αρμϊν, 1 ςτρϊςθ αςτάρι για ξφλο, 2 

2 ςτρϊςεισ λάκα ςατινζ χρϊματοσ   λευκοφ ι 

γαλάηιο όπου χρειάηεται

45 Σ.Μ.

8 κακίςματα - ςκαμπϊ τφπου ΙΚΕΑ 6 ΣΜΧ

Ε

1

καταςκευι λευκοφ πάγκου γραφείου με λευκό 

πόδι   και  γαλάηιο ντουλάπι αποκικευςθσ  με 

κλειδαριά

                            MDF 16mm βαμμζνο λάκα 

ςατινζ εξωτερικά (άβαφο εςωτερικά)  και 

ςκελετόσ από καδρόνι ελάτθσ 50Χ50 mm ςτο 

εςωτερικό

48 ΣΜΧ

2
καταςκευι λευκϊν-γαλάηιων  διαχωριςτικϊν. 

Με εςωτερικό φωτιςμό led strip

Διαςτ διαχωρ 1 : 1,00*1,20φψοσ*0,07 πάχοσ      

Διαςτ διαχωρ 2 : 0,20*1,20φψοσ*0,07 πάχοσ      

MDF 16mm βαμμζνο ςτθν πρόςοψθ  και 

ςκελετόσ από καδρόνι ελάτθσ 50Χ50 mm ςτο 

εςωτερικό, ςφνδεςθ με  καδρόνι ελάτθσ κυκλικισ 

διατομισ φ40,  led strip 12 v μικουσ 80 

εκατοςτϊν φωσ κερμό λευκό

48 ΣΜΧ

3
απλόσ πάγκοσ με ςυρτάρι για εξυπθρζτθςθ 

επιπλζον αρικμοφ ςυνεκκετϊν

Διαςτ  πάγκου : 2,00*0,60*0,07 πάχοσ                                    

υρτάρι : 2*0,60*0,15 φψοσ ςε γαλάηιο       MDF 

16mm βαμμζνο εξωτερικά (άβαφο εςωτερικά)  

και ςκελετόσ από καδρόνι ελάτθσ 50Χ50 mm ςτο 

εςωτερικό

8 ΣΜΧ

4 ελαιοχρωματιςμόσ καταςκευϊν

ςτοκάριςμα αρμϊν, 1 ςτρϊςθ αςτάρι για ξφλο, 2 

ςτρϊςεισ2 ςτρϊςεισ λάκα ςατινζ χρϊματοσ   

λευκοφ ι γαλάηιο όπου χρειάηεται

450 Σ.Μ.

5 καρζκλεσ γραφείου για ςυνεκκζτεσ 144 ΣΜΧ

6
καρζκλεσ θμίψθλα ςκαμπϊ για επιπλζον 

ςυνεκκζτεσ
24 ΣΜΧ

7 τραπζηια για ςυναντιςεισ διαςτάςεισ τραπεηιοφ 0,70 * 0,70 12 ΣΜΧ

8 καρζκλεσ για παραπάνω τραπεηάκια 24 ΣΜΧ

Ζ

1
κρυφι θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ 

και πίνακασ προςταςίασ και ελζγχου

καλωδίωςθ και  πίνακασ αςφαλειοδιακοπτϊν και 

ρελζ διαρροισ   ςε εςωτερικι πλευρά κλειςτοφ 

χϊρου αποκικευςθσ , όλα τα καλϊδια 

διζρχονται ςε ςπιράλ εντόσ των καταςκευϊν ι 

κάτω από το δάπεδο

2 ΣΜΧ

2 γενικόσ φωτιςμόσ περιπτζρου

 ενοικίαςθ προβολζων 1000W / 20 τ.μ . (μπορεί 

να προςαρμοςτεί ανάλογα από τον γενικό 

φωτιςμό τθσ ζκκεςθσ, το φψοσ , τισ ςυνκικεσ 

κτλ.) αναρτθμζνουσ από τθν οροφι τθσ ζκκεςθσ. 

τόχοσ  ο ομοιόμορφοσ άπλετοσ φωτιςμόσ ςτο 

ςφνολο του περιπτζρου , μεγαλφτερθ ζνταςθ 

φωτιςμοφ ςτο ςθμείο  τθσ reception

40 ΣΜΧ

3 φωτιςμόσ εςωτερικοφ χϊρου κλειςτϊν χϊρων

ςπότ  75w αναρτθμζνα από ζνα καδρόνι  ςτο 

μζςο τθσ οροφισ του κάκε χϊρου (5 τμχ ςτουσ 

χϊρουσ  15τ.μ. και 3 ςτουσ χϊρουσ 9 τ.μ. )  

διακόπτθσ κοντά ςτθν πόρτα

32 ΣΜΧ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ - ΦΩΣΙΜΟ

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΝΕΚΘΕΣΩΝ



4
φωτιςμόσ λευκϊν κολωνϊν με διεφκυνςθ 

φωτόσ προσ τα κάτω

λευκό ςπότ εξωτερικό με προβολζα 400 w 

αναρτθμζνα από ζνα καδρόνι  ςτθν  επάνω 

πλευρά τθσ κολϊνασ

12 ΣΜΧ

5 φωτιςμόσ κάτω από δοκάρια και ςτο μπαρ
 χωνευτά λευκά ςπότ με προβολείσ ςτθν κάτω 

πλευρά του  δοκαριοφ
28 ΣΜΧ

6
φωτιςμόσ λευκϊν κολωνϊν χϊρου περιςτθλίου 

με διεφκυνςθ φωτόσ προσ τα πάνω

λευκό ςπότ εξωτερικό με προβολζα ιωδίνθσ 400 

w αναρτθμζνα από ζνα καδρόνι  ςτθν  κάτω 

πλευρά τθσ κολϊνασ (διεφκυνςθ φωτιςμοφ προσ 

τα πάνω)

6 ΣΜΧ

8

κρυφόσ φωτιςμόσ led κάτω από τουσ πάγκουσ 

για επιπλζον ςυνεκκζτεσ και πάγκο 

ςερβιρίςματοσ

led strip 12 v υψθλισ απόδοςθσ φωσ κερμό 

λευκό
20 Μ

9 καλωδίωςθ για τραπζηια ςυνεκκετϊν 2 παροχζσ 220V 50 ΣΜΧ

Η

1

λευκό Logo GREECE all time classic  ςτισ 

εξωτερικζσ πλευρζσ των γαλάηιων κλειςτων 

χϊρων

ανάγλυφα γράμματα(εξζχουν από 2-5 εκατοςτά) 

καταςκευι laser cut ςε pvc ι plexy glass
9 ΣΜΧ

2

λευκά γράμματα για τισ λζξεισ landscape, sea, 

culture και architecture  για το χϊρο του 

πεrιςτυλίου πανω από τισ οκόνεσ προβολισ και 

visit greece ςτθ reception και ςτο μπαρ

ανάγλυφα γράμματα(εξζχουν 1 εκατοςτό) 

καταςκευι laser cut ςε pvc ι plexy glass
4 ΣΜΧ

λευκό Logo GREECE all time classic  ςε 

τετράγωνο πλαίςιο ςτισ εξωτερικζσ πλευρζσ 

των γαλάηιων κλειςτων χϊρων

ανάγλυφα γράμματα(εξζχουν 1 εκατοςτό) 

καταςκευι laser cut ςε pvc ι plexy glass
5 ΣΜΧ

3
λευκό Logo   WELCOME HOME πάνω από 

φωτογραφίεσ τοπίου

ανάγλυφα γράμματα (εξζχουν 1 εκατοςτό) 

καταςκευι laser cut ςε pvc ι plexy glass 
5 ΣΜΧ

4
γαλάηιο λογότυπο Greek National Tourism 

Organisation – Ministry of Tourism” λογότυπο 

ςτο ςόκορο του πάγκου υποδοχισ

ανάγλυφα γράμματα (εξζχουν 1 εκατοςτό) 

καταςκευι laser cut ςε pvc ι plexy glass 
1 ΣΜΧ

5 λευκό λογότυπο  www.visitgreece. gr  ςτθν 

υποδοχι και πάνω από το μπαρ

ανάγλυφα γράμματα (εξζχουν 1 εκατοςτό) 

καταςκευι laser cut ςε pvc ι plexy glass 
2 ΣΜΧ

6
banner strips  ςτισ εξωτερικζσ πλευρζσ των 

γαλάηιων κλειςτων χϊρων

ςυνεχόμενθ εκτφπωςθ υψθλισ ανάλυςθσ ςε 

αυτοκόλλθτο βινφλιο κολθμζνο ςε γαλακτερό 

plexy glass

8 ΣΜΧ

7
banner αναρτθμζνα από δοκάρια οροφισ 

περιπτζρου

 9 banner διαςταςθσ : 1,80* 0,6*2 = 2,40 τμ.                                                                

εκτφπωςθ υψθλισ ανάλυςθσ ςε αυτοκόλλθτο 

βινφλιο κολθμζνο ςε γαλακτερό plexy glass

9 ΣΜ

8
banner με φωτογραφίεσ τοπίων για όψεισ 

περιπτζρου

εκτφπωςθ υψθλισ ανάλυςθσ ςε αυτοκόλλθτο 

βινφλιο κολθμζνο ςε γαλακτερό plexy glass
4 ΣΜ

6 banner αναρτθμζνα από οροφι ζκκεςθσ

διαςτάςεισ μπάννερ : 3,00*2,00   εκτφπωςθ 

υψθλισ ανάλυςθσ ςε αυτοκόλλθτο βινφλιο 

κολθμζνο ςε sandwich πολυςτερίνθσ τφπου k-

mount

19 ΣΜΧ

7 ενοικίαςθ TV 60 inch και  dvd players 

προςαρμογι χωνευτι ςτισ γαλαηιεσ επιφάνειεσ 

των κλειςτϊν χϊρων εντόσ του περιςτθλίου και 

του bar

5 ΣΜΧ

Η

1 λευκι μελαμίνθ 812 Σ.Μ.

ΔΑΠΕΔΟ

ΤΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ MARKETING

http://www.visitgreece.gr/
http://www.visitgreece.gr/

