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ΜΕΛΕΤΗ  35/2021 
ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ 

CPV: 39154000-6 
Κ.Α. 15.7135.007 «Προμήθεια Προθηκών Μουσειακών εκθεμάτων 

εσωτερικού χώρου» 

ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

    Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, προτίθεται να προμηθευτεί 
μουσειακές προθήκες εσωτερικού χώρου, επιτρέποντας απ΄ όλες τις οπτικές γωνίες 
την προβολή διαφόρων εκθεμάτων, πολιτιστικών σωματείων, φιλαρμονικών και 
άλλων φορέων.  
     Ο προθήκες συντίθεται από τα επιμέρους κατασκευαστικά τους στοιχεία α) 
κέλυφος β) κρύσταλλα 8 mm ασφαλείας γ) ειδική μεταλλική κατασκευή 
επιδαπέδιας βάσης.  
     Οι προθήκες πρέπει να είναι από ανθεκτικά υλικά, να είναι απολύτως ασφαλής 
για τα εκθέματα και γενικά οφείλουν να παρουσιάζουν κατασκευαστική αρτιότητα 
και αντοχή στον χρόνο  και να είναι πιστοποιημένα. 
     Γενικά ως προθήκες νοούνται οι κατασκευές τύπου ερμαρίου, με φέροντα 
στοιχεία μεταλλικό σκελετό από αλουμίνιο ή επιμεταλλωμένο χάλυβα και κατά 
περίπτωση κρυστάλλινα μέρη και κύριες όψεις από διαφανείς (υπερδιάφανες) 
κρυστάλλινες επιφάνειες.   
        
Παράδοση –Παραλαβή 
     Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα 
του δίνονται τα προς προμήθεια είδη. 
 
            Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει το γραφείο, από το οποίο του 
δόθηκε η εντολή, και την αποθήκη του Δήμου στη Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως-
Κέρκυρα, τηλέφωνο 26610 -32789, καθώς και η παραλαβή θα γίνει από τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτισμού-Αθλητισμού. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Γεωργίου Θεοτόκη & Μαντζάρου   

 :26610-40676    
    email   : culture@corfu.gov.gr 
     Πληρ.: Σοφία Κορφιάτη  
 
 
 
 
 
 
 
    Πληρ.: Σοφία Κορφιάτη 
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       Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει τον προμηθευτή, καθώς και η τοποθέτηση.  

Για τυχόν καθυστερήσεις στην  παράδοση  ο προμηθευτής υποχρεούται να 
ενημερώνει την Υπηρεσία. 
      
     Η ανωτέρω προμήθεια , θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 
κριτήριο, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση 
τιμής.  
  
     Διάρκεια 

      Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την 

31
η
  Δεκεμβρίου 2021.  

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :  

 
1. Υπεύθυνη  δήλωση ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 
 

2. .Οικονομική προσφορά   για προμήθεια μουσειακών προθηκών, η οποία θα  
           αναγραφεί σε  ειδικό έντυπο που ακολουθεί την  παρούσα.  
 

     Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 19.939,20 Ε, 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), καθώς στον προϋπολογισμό του Δήμου το ποσό 

ανέρχεται και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 15.7135.007 «Προμήθεια Προθηκών 
Μουσειακών εκθεμάτων εσωτερικού χώρου» 

 
   Τεχνική Περιγραφή:  των προς προμήθεια ειδών προθηκών μουσειακών εκθεμάτων 
εσωτερικού χώρου. 

 
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους . 
 
           ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 Τεχνική περιγραφή 

 Ενδεικτικό τιμολόγιο 
 Τιμολόγιο Οικονομικής προσφοράς                                                             

   

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
          ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
        ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

  

 ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 
ΔΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  

          ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
          ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

       ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 
ΠΕ-A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                    
 
 
 



                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Γεωργίου Θεοτόκη & Μαντζάρου   

 :26610-40676    
    email   : culture@corfu.gov.gr 
    Πληρ.: Σοφία Κορφιάτη 

                                                                                    
 

 

                          

ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
            

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Προμήθεια προθηκών εσωτερικού χώρου για 

Μουσειακά εκθέματα 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 Προμήθεια προθηκών Μουσειακών εκθεμάτων 
εσωτερικού χώρου, αποτελούμενες από ειδική ξύλινη 
κατασκευή στο κάτω μέρος με ενισχυμένο ξύλο, για να 
μπορέσει να δεχθεί το βάρος του εκθέματος και 
πατούρα για τα κρύσταλλα, ξύλινη κατασκευή στο 
πάνω μέρος με πατούρα για τα κρύσταλλα, βαμμένα 
σε χρώμα ral επιλογής σας. 
Ειδικά κρύσταλλα για τα μουσειακά εκθέματα  extra 
clear (υπερδιάφανα) security ασφαλείας και πάχους 8 
mm 
Οι προθήκες θα έχουν διαστάσεις : 
          100Χ 100 Χ 220 

 
 

9 

 
 

1.640,00 E 

 

 

14.760,00 

2 Προμήθεια προθηκών Μουσειακών εκθεμάτων 
εσωτερικού χώρου, αποτελούμενες από ειδική 
μεταλλική κατασκευή επιδαπέδιας βάσης 
βαμμένη σε χρώμα ral επιλογής σας. 
Ειδικά κρύσταλλα για τα μουσειακά εκθέματα  extra 
clear (υπερδιάφανα) security ασφαλείας και πάχους 8 
mm. 
Οι προθήκες θα έχουν διαστάσεις : 
          45 Χ 200 Χ 150 
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660,00 Ε 

 
 
1.320,00  

                                                                                                      Μερ. Σύνολο    :  16.080,00 
                                                                                                               ΦΠΑ 24% :       3859,20 
                                                                                                                Σύνολο:    19.939,20 E                                       

mailto:culture@corfu.gov.gr


                                                                                                                
 

 

 

 

Η δαπάνη παροχής της συγκεκριμένης προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α 15.7135.007 «Προμήθεια 
Προθηκών Μουσειακών εκθεμάτων εσωτερικού χώρου», του Δημοτικού Προϋπολογισμού 
Οικονομικού έτους 2021. 
 
 
 
 

     

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
          ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
        ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

  

 ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 
ΔΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  

          ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
           ΔΕ-A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

       ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 
ΠΕ-A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   
 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ 
                                                                 
 
 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Προμήθεια προθηκών εσωτερικού χώρου για 

Μουσειακά εκθέματα 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 Προμήθεια προθηκών Μουσειακών εκθεμάτων 
εσωτερικού χώρου, αποτελούμενες από ειδική ξύλινη 
κατασκευή στο κάτω μέρος με ενισχυμένο ξύλο, για να 
μπορέσει να δεχθεί το βάρος του εκθέματος και 
πατούρα για τα κρύσταλλα, ξύλινη κατασκευή στο 
πάνω μέρος με πατούρα για τα κρύσταλλα, βαμμένα 
σε χρώμα ral επιλογής σας. 
Ειδικά κρύσταλλα για τα μουσειακά εκθέματα  extra 
clear (υπερδιάφανα) security ασφαλείας και πάχους 8 
mm 
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2 Προμήθεια προθηκών Μουσειακών εκθεμάτων 
εσωτερικού χώρου, αποτελούμενες από ειδική 
μεταλλική κατασκευή επιδαπέδιας βάσης 
βαμμένη σε χρώμα ral επιλογής σας. 
Ειδικά κρύσταλλα για τα μουσειακά εκθέματα  extra 
clear (υπερδιάφανα) security ασφαλείας και πάχους 8 
mm. 
Οι προθήκες θα έχουν διαστάσεις : 

45 Χ 200 Χ150 

 
 

2 

  

 

                                                                                                                                  Μερ. Σύνολο:     
                                                                                                                         Φ.Π.Α. 24%:         

                                                                                                        Σύνολο : 
 
 

                                                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ     
                                                                                                                                                                                             

Κέρκυρα ………………….. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 


