
1 

 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ληξούρι:  19.10.2022 
Νομός Κεφαλληνίας                                                          Αριθμ. Μελετης: 50 
Δήμος Ληξουρίου                                                  
Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών 
 Πληροφορίες: Δ.Παγώνης            
Ταχ. Δ/νση : Αφών Ιακωβάτων 4   
T.Κ : 28200 Ληξούρι 
Τηλ: 26713-60904 
Φαξ: 26710-93495 
e-mail: dimoslixouriou.dpagonis@gmail.com 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την Υπηρεσία ετοιμασίας γευμάτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι», 

CPV   15894200-3, NUTS III EL 623 
1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα αφορά στην ανάθεση της υπηρεσίας ετοιμασίας γευμάτων (Μερίδα έτοιμου φαγητού, σαλάτα 
εποχής, ψωμί) για τους ωφελούμενους του  προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»για το διάστημα από 26/10/2022 
έως 29/08/2023.  

Σημειώνεται ότι:  
1ον)οι ωφελούμενοι που θα προμηθευτούν φαγητό από το πρόγραμμα για το ως άνω αναφερθέν χρονικό 
διάστημα ανέρχονται σε 47 άτομα ημερησίως. 
2ον)οι  μερίδες φαγητού  που θα προμηθευτεί ο Δήμος Ληξουρίου για το ως άνω αναφερθέν χρονικό διάστημα 
προσδιορίζεται ως εξής: α) μερίδες φαγητού ανά άτομο και ανά ημέρα & β) σαλάτες εποχής ανά άτομο και ανά 
ημέρα & γ) μερίδες ψωμί ανά άτομο και ανά ημέρα. 
3ον)Τα υπό προμήθεια είδη θα παραληφθούν από τους Υπευθύνους του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι» του 
Δήμου Ληξουρίου  από την έδρα του αναδόχου. Η δε διανομή τους θα γίνεται σε ημερήσια βάση με ευθύνη των 
υπευθύνων του Προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι», και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχουν παραδοθεί τα 
γεύματα από τον ανάδοχο στους ανωτέρω υπεύθυνους,το αργότερο έως  έως τις 11:45 π.μ. έκαστης ημέρας. 
4ον)Η διάθεση της πίστωσης για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, θα γίνει από τον Κ.Α. 15.6481.01 (με τίτλο: 
«Υπηρεσίες ετοιμασίας γευμάτων για ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Ληξουρίου, οικονομικού έτους 2022. Από τον Κ.Α. 15.6481.01  για την εκτέλεση της παρούσης προϋπολογίζεται 
να απαιτηθούν πόροι ύψους 11.0000,00 ευρώ. 

Άρθρο 1ο.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ YΠΗΡΕΣΙΑΣ 
1.1. Σημειώνεται ότι οι συσκευασίες για την παραλαβή των μερίδων φαγητού και των σαλατών εποχής αποτελούν 
ευθύνη του Δήμου Ληξουρίου και θα παραδίδονται στον Ανάδοχο εμπρόθεσμα, και σε κάθε περίπτωση πριν την  
προετοιμασία των γευμάτων εκάστης ημέρας. 
1.2.Ο ανάδοχος θα παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Τεχνικής Έκθεσης, 
στις προβλεπόμενες ποσότητες, και αναλυτικά ως εξής: 

Α.1]ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ  26/10/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 29/08/2023 
Παράδοση από τις  11:00π.μ. έως τις 11:45π.μ., του 100% των καθημερινών υπό προμήθεια γευμάτων 
στους Υπευθύνους του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι» ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ από τον ανάδοχο. 

A.2]Προς Παράδοση Είδη ΑΠΟ  26/10/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 29/08/2023 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ (ΠΡΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ) 

1 ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ  2163 2163 47 2163 

2 ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ 2163 2163 47 2163 

3 ΨΩΜΙ 2163 2163 47 2163 

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με: 
• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει 
• Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006) 
• Το  Ν. 3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
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• Το Ν.4782/2021 
ΑΡΘΡΟ 3ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
i) Η Σύμβαση (η απόφαση ανάθεσης υπέχει θέση σύμβασης κατά το Ν. 4412/2016) 
ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα 
ιιι) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 10.998,86€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Η 
ανάθεση της προμήθειας θα γίνει απευθείας με απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 
4412/2016 με την αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τουλάχιστον έναν οικονομικό φορέα, 
με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.  
Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής ή εγγύησης καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 5ο - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, θα 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της 
προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 
σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς 
προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη 
στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του 
προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προσφοράς της παρούσας μελέτης. 
Δεν προβλέπονται εγγυήσεις για την διενέργεια της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 6ο -  ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ) 
Η διάρκεια υλοποίησης της παρούσης ορίζεται από την 26η Οκτωβρίου 2022 της έως και την 29η  Αυγούστου 
2023, η δε  παράδοση των ειδών είναι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, κατά τον χρόνο και τόπο που ορίζεται ανωτέρω. Η τιμή 
μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσης και για 
κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους 
βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του 
Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,1% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.).  
Η Απόφαση ανάθεσης δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 
• Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 
• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της απόφασης ανάθεσης. 
• Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 
• Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   
• Tην συμφωνηθείσα τιμή.  
• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  
• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της παρούσης και εμπεριέχεται σε αυτήν. 

Η απόφαση ανάθεσης μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι 
ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα 
αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν να 
αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της απόφασης ανάθεσης  ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα 
έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσής της. Οι προθεσμίες που 
συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 

ΑΡΘΡΟ 7οο - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη διαδικασία ανάθεσης  
(άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016) 

1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων αναθέσεων εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις του Ν.4782/2021. 
β) οι όροι της απόφασης ανάθεσης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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2. Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της απόφασης 
ανάθεσης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή 
ρητώς επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  και 130 
του ίδιου Νόμου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της 
απόφασης ανάθεσης υπό την έννοια του άρθρου 130. 
4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης  αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 
73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 8ο - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ή ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Τα είδη θα παραδοθούν στους Υπευθύνους του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι» ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  από τον 
ανάδοχο. Η δε διανομή τους θα γίνεται από τους αρμοδίους του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ,στους 
οποίους θα παραδίδονται με ευθύνη του αναδόχου, και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχουν. παραδοθεί 
τα γεύματα  έως τις 11:45 π.μ. έκαστης ημέρας. 

ΑΡΘΡΟ 9ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παραλαβή του συνόλου των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή μετά από μακροσκοπικό και ποσοτικό 
έλεγχο. Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας 
προμήθειας και έως τις 29/08/2023. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή 
χρησιμοποίησής τους. 

ΑΡΘΡΟ 10ο- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να 
επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 11ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την ανάθεση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.  

Άρθρο 12ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια της Κεφαλλονιάς. 

Ληξούρι  19/10/2022 
       

Συντάχθηκε 
ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 

 

Αναπλ. Πρ. Τμήματος Προϋπ/ού –Λογιστηρίου & Προμηθειών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ληξούρι:  19/10/2022 
Νομός Κεφαλληνίας                                                          Αριθ. Μελέτης: 50 
Δήμος Ληξουρίου                                                   
Τμήμα Προμηθειών 
 Πληροφορίες: Δ.Παγώνης            
Ταχ. Δ/νση : Αφών Ιακωβάτων 4   
T.Κ : 28200 Ληξούρι 
Τηλ: 26713-60904 
Φαξ: 26710-93495 
e-mail: dimoslixouriou.dpagonis@gmail.com 

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που θα προσκληθεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά σύμφωνα με 

το άρθρο 4 της παρούσης Τεχνικής Έκθεσης και να τη συνοδεύει από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της 

μελέτης. Η αξιολόγηση της προσφοράς/ών θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Υπηρεσία Ετοιμασίας γευμάτων των ωφελούμενων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι καθημερινά από  8/10/2021 Έως 7/10/2021. 

CPV: 15894200-3 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ(ΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ(ΜΕΡΙΔΩΝ) 
 ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ  
ΦΠΑ 

 
Φ.Π.Α. 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ANEY ΦΠΑ 
 
 

1 Μερίδα  
Έτοιμου   
φαγητού   

(συσκευασμένο) 2163 3,00 13% 6.489,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 6.489,00 

ΦΠΑ(13%) 843,57 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.332,57 

 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ(ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ(ΣΑΛΑΤΩΝ) 

 ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ  
ΦΠΑ 
 

 
Φ.Π.Α. 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ANEY ΦΠΑ 
 
 

2 Σαλάτα εποχής (συσκευασμένο) 2163 1,00 13% 2.163,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 2.163,00 

ΦΠΑ(13%) 281,19 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.444,19 

 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ(ΨΩΜΙ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ(ΜΕΡΙΔΩΝ  

ΨΩΜΙΟΥ) 

 ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ  
ΦΠΑ 
 

 
Φ.Π.Α. 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ANEY ΦΠΑ 
 
 

3 Ψωμί (συσκευασμένο) 2163 0,50 13% 1.081,50 

    ΣΥΝΟΛΟ 1.081,50 

ΦΠΑ(13%) 140,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.222,10 

Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος μεταφοράς και παράδοσης όπως ορίζουν οι όροι της Τεχνική Έκθεσης. 

Ληξούρι  19.10.2022 
Συντάχθηκε 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Αναπλ. Πρ. Τμήματος Προϋπ/ού –Λογιστηρίου & Προμηθειών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ληξούρι:  19.10.2022 
Νομός Κεφαλληνίας                                                          Αριθμ. Μελέτης: 50 
Δήμος Ληξουρίου                                                  
Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών 
 Πληροφορίες: Δ.Παγώνης            
Ταχ. Δ/νση : Αφών Ιακωβάτων 4   
T.Κ : 28200 Ληξούρι 
Τηλ: 26713-60904 
Φαξ: 26710-93495 
e-mail: dimoslixouriou.dpagonis@gmail.com 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς το Δήμο Ληξουρίου 
 

Υπηρεσία Ετοιμασίας γευμάτων των ωφελούμενων του προγράμματος Βοήθεια στο 
Σπίτι ανά ημέρα  

 
 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 8/10/2021 – 7/10/2022) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΑΝΑ 

ΗΜΕΡΑ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ 

 ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

(Συνολικά για το χρονικό 

διάστημα των τριών(3) 

ημερών) 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΕΥ  
ΦΠΑ 
 

 
Φ.Π.Α. 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ANEY ΦΠΑ 
 
 

1 Μερίδα έτοιμου φαγητού   (συσκευασμένο) 47 43 2163  13%  

2 Σαλάτα εποχής (συσκευασμένο) 47 2163  13%  

3 Ψωμί (συσκευασμένο) 47 2163  13%  

     ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ(13%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
* Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος παράδοσης του είδους στους ως 
άνωθι αναφερθέντες χώρους  . 
Η Οικονομική Προσφορά συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβα γνώση των όρων της Τεχνικής 
Έκθεσης και τους αποδέχομαι. 
 

Ληξούρι _____/10/2022 
Ο προσφέρων 
...................................... .....................................  (Ονοματεπώνυμο) 
 
 
.............................................  (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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