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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2023 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  : Προμήθεια καρναβαλικών 

ομοιωμάτων 

K.A. : 15.6699.02 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ: 
15.000,00 € (περιλαμβάνεται ο 

ΦΠΑ 24%) 
NUTS: 3-EL623 
CPV: 37413220-4 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς  το Δήμο Ληξουρίου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

 

Α/Α Είδος 
Μον. 

Μετρ. 

Τιμή Μον. 

(€) 
Ποσότητα 

Δαπάνη 

(€) 

1 
 

Βασιλιάς καρνάβαλος 

«Σουλτάνος Ερντογάν» : 

Ομοίωμα ύψους 5 

μέτρων , μήκους 3 

μέτρων και πλάτους 2 

μέτρων που αναπαριστά 

τον Ερντογάν ως 

Σουλτάνο ο οποίος έχει 

μπροστά του ένα όπλο 

και απειλεί να 

πυροβολήσει. 
 

Τεμ.   1  

2 

Γαλλομαθής δικηγόρος : 

ομοίωμα ύψους 4 

μέτρων . μήκους 2 

μέτρων και πλάτους 1,80 

μέτρα που αναπαριστά 

δικηγόρο ο οποίος κάνει 

δηλώσεις μπροστά σε 

ένα μικρόφωνο. 

Τεμ.  1  

3 

Πλήκτρα πιάνου : 

ομοίωμα πλήκτρων 

πιάνου σε διάταξη με 

κλίση προς τα πάνω 

όπου στο πάνω μέρος 

Τεμ.  1  



2 
 

θα υπάρχει θέση για τη 

βασίλισσα του 

καρναβαλιού. 

Ύψους 3 μέτρων , 

μήκους 4 μέτρων και 

πλάτους 1,5 μέτρα. 

 

4 

Κλόουν : ομοίωμα που 

αναπαριστά κλόουν με 

τα χέρια ανοιχτά σαν αν 

υποδέχεται τα παιδιά 

ύψους 3,5 μέτρων , 

μήκους 0,80 μέτρα και 

πλάτος 2 μέτρα 

Τεμ.  1  

5 

Το πλοίο της αγάπης : 

ομοίωμα πλοίου που 

αναπαριστά ένα 

κρουαζιερόπλοιο με 

θέση στην κορυφή για 

τιμόνι και καπετάνιο 

ύψους 3 μέτρων , 

μήκους 5 μέτρων και 

πλάτους 2 μέτρων. 

 

Τεμ.  1  

6 

Μπαλέτα Κολομπίας : 

ομοίωμα κλίμακας σε 

τρία διαφορετικά επίπεδα 

ύψους 3 μέτρων , 

μήκους 5 μέτρων και 

πλάτους 2,5 μέτρα. 

 

Τεμ.  1  

7 

Αυτοκίνητο του βασιλιά 

της Αγγλίας : ομοίωμα 

αυτοκινήτου εποχής της 

Βασιλικής οικογένειας 

της Αγγλίας , με 

καθίσματα και τιμόνι , 

χωρίς οροφή ύψους 1 

μέτρου , μήκους 3 

μέτρων και πλάτους 2,5 

μέτρων. 

 

Τεμ.  1  

8 

Το καλάθι της 

νοικοκυράς : 

καρναβαλικό σκηνικό 

στο οποίο θα είναι 

ζωγραφισμένα διάφορα 

πρόσωπα της 

επικαιρότητας και 

ομοίωμα καλαθιού  , 

κατασκευή ύψους 2,5 

Τεμ.  1  



3 
 

μέτρων , μήκους 3 

μέτρων και πλάτους 2,5 

μέτρων. 

 

9 

Ο Ληξουριώτης 
ταύρος :ομοίωμα 
ταύρου  ύψους 2 

μέτρων , μήκους 2,5 
μέτρων και πλάτους 

0,80 μέτρα. 

Τεμ.  1  

10 

Πύλη 
καρναβαλούπολης : 

ομοίωμα πύλης 
εισόδου που 

αναπαριστά κάστρο 
με δύο πύργους δεξιά 
και αριστερά ύψους 3 
μέτρων , μήκους 10 
μέτρων και πλάτους 

1,5 μέτρα. 

Τεμ.  1  

     Σύνολο  

    ΦΠΑ 24%  

Γενικό Σύνολο  
 

 

 

 

Ο Προσφέρων  


