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                                                        ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα αφορά στην προμήθεια, τοποθέτηση ( συναρμολόγηση ), σύνδεση με τα 
απαραίτητα δίκτυα ( ηλεκτρικά, ύδρευσης, αποχέτευσης) που θα κατασκευασθούν, 
Και θέση σε λειτουργία του κατάλληλου εξοπλισμού κεντρικού μαγειρείου παραγωγής 
ζεστών γευμάτων για την σίτιση των Παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας.  
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο της κουζίνας του κτηρίου του 
Β΄ΚΑΠΗ Καλαμάτας. 
Η απαιτούμενη πίστωση θα καλυφθεί από ίδιους Πόρους του προϋπολογισμού, 
οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Καλαμάτας, με υπάρχουσα πίστωση που βαρύνει 
τον Κ.Α. 15.7131.02, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.000,00 ΕΥΡΩ. 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή. 
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                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ 
  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  
     ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
A. ΓΕΝΙΚΑ 

 
      Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών είναι τα ελάχιστα 
αναγκαία χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν. Θα είναι καινούργια και 
αμεταχείριστα και θα εγκατασταθούν, συναρμολογηθούν και συνδεθούν επί τόπου σε 
χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία, προκειμένου να ελεγχθεί και η σωστή λειτουργία 
τους. Είναι δυνατόν, οι υποψήφιοι προμηθευτές, μετά από συνεννόηση, να 
επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός 
προκειμένου να διαμορφώσουν προσωπική άποψη. 
  
   Τα υπό προμήθεια είδη είναι τα ακόλουθα 
1.Ένας Φούρνος ηλεκτρικός, κυκλοθερμικός με υγρασία, 12 θέσεων για ταψιά GN 

2/1. Περιλαμβάνει εκτός από τις σχάρες : 
• Δώδεκα ταψιά φούρνου GN 2/1, διαστάσεων 65 X 53 X 6,5 CM. 

• Δώδεκα ταψιά φούρνου  GN 1/1, διαστάσεων 53 X 32,5 X 6,5 CM. 
2. Μία ηλεκτρική κουζίνα επιδαπέδια με οκτώ εστίες μαντεμένιες διαστάσεων 30Χ30 

CM και δύο φούρνους εσωτερικών διαστάσεων 55Χ75Χ30 CM. 
3. Μία φριτέζα ηλεκτρική, επιδαπέδια με κλειστή βάση. Η χωρητικότητα της   φριτέζας 
θα είναι 20 + 20 LT. 

4. Ένας αποφλoιωτής πατάτας, χωρητικότητας 15 kg, δυνατότητας παραγωγής 150 
Kg/h. 

5. Ένα απορροφητικό σύστημα οροφής  με χοάνη, αγωγό, φίλτρα και μοτέρ 
εξαερισμού. 

6. Ένα ψυγείο ανοξείδωτο συντήρησης, με δύο πόρτες, χωρητικότητας 1230 Λίτρα  

( -1Ο C έως+1Ο C).  
7. Ένα ψυγείο ανοξείδωτο συντήρησης, με τέσσερες πόρτες, χωρητικότητας 1.200 

Λίτρα  ( -1Ο C έως + 8Ο C ). 

8. Ένα ψυγείο ανοξείδωτο κατάψυξης, με τέσσερες πόρτες, χωρητικότητας 1.230 

Λίτρα  ( - 17Ο C έως - 22Ο C ). 
9.  Ένας νιπτήρας υγιεινής, ποδοκίνητος. 
10 Ένας θερμοθάλαμος τροχήλατος δέκα θέσεων για ταψιά GN 2/1. 
11.‘Eνα τραπέζι εργασίας με βάση 180 CM 
12.Ένα ερμάριο τροφίμων 160 CM. 
13.Ένα ερμάριο τροφίμων με συρτάρια. 
14.Ένα ερμάριο σκευών 180 CM. 
15.Mία ραφιέρα χρωμίου 150 Χ 65 Χ 180 CM. 
16. Μία  λάντζα σκευών, κλειστή,  με μία λεκάνη διαστάσεων 96 Χ 51 Χ 38 CM . 
17. Μία λάντζα σκευών, κλειστή, με μία λεκάνη διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 30 cm. 
18. Μία λάντζα κλειστή 240 CM , με δύο λεκάνες διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 30 CM η 
κάθε μία. 

19. Μία ντουλάπα προσωπικού ανοξείδωτη 
20.Ένα σύστημα πυρόσβεσης για μαγειρείο διαστάσεων 600  Χ 100 CM, με 4 
καπναγωγούς. 



     Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

    
  
1) ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ, ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ, 12 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΨΙΑ 

GN     2/1.  
 
     Κατασκευή εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 
Χωρητικότητα δώδεκα ταψιά GN 2/1 διαστάσεων 65 X 53 X 6,5 CM, ή 24 ταψιά GN 
1/1 διαστάσεων 53 Χ 32,5 Χ 6,5 CM, με απόσταση μεταξύ τους 7,0 cm περίπου. 
 Κυκλοθερμικός με υγρασία που θα ρυθμίζεται αυτόματα και χειροκίνητα.  
Διαθέτει συστήματα : κρυώματος, πλυσίματος, ανίχνευσης βλαβών, και γενικά έχει 
όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς ασφαλείας και ελέγχου και με ηχητικά σήματα 
ενημέρωσης.  
 Δυνατότητα αλλαγής ανοίγματος της πόρτας και δυνατότητα λειτουργίας ως 
θερμοθάλαμος.  
Ανεμιστήρες διπλής λειτουργίας με αναστροφή της φοράς λειτουργίας για 
ομοιόμορφο μαγείρεμα.  
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς 27,00 KW.  
Ενδεικτικές διαστάσεις 120 Χ 100 Χ 170 CM.  
Περιλαμβάνονται, εκτός από τις σχάρες :  
 
1α) Δώδεκα ταψιά φούρνου GN 2/1, διαστάσεων 65 X 53 X 6,5 CM.  
Τα ταψιά θα είναι ανοξείδωτα και θα έχουν βάθος 6,5 CM. Θα είναι κατάλληλα για 
τοποθέτηση στο συγκεκριμένο φούρνο. 
 
1β) Δώδεκα ταψιά φούρνου GN 1/1, διαστάσεων 53 X 32,5 X 6,5 CM.  
Τα ταψιά θα είναι ανοξείδωτα  και θα έχουν βάθος 6,5 CM. Θα είναι κατάλληλα για 
τοποθέτηση στο συγκεκριμένο φούρνο. 
 
 
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ, ΟΚΤΩ ΕΣΤΙΩΝ, ME ΔΥΟ ΦΟΥΡΝΟΥΣ 

    
   Ηλεκτρική κουζίνα με οκτώ εστίες και δύο φούρνους.   
 Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 
Οκτώ εστίες μαντεμένιες διαστάσεων 30 Χ 30 CM η κάθε μία. 
Δύο φούρνοι ηλεκτρικοί, κυκλοθερμικοί, ενσωματωμένοι στο κάτω μέρος της 
κουζίνας, εσωτερικών διαστάσεων 55 Χ 75 Χ 30 cm ο κάθε ένας  περίπου.  
Οι φούρνοι είναι  δύο επιπέδων  με ενδιάμεση σχάρα. 
Στιβαρή και σύγχρονη κατασκευή, Διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς 
ασφαλείας και ελέγχου και με ηχητικά σήματα ενημέρωσης. 
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς : 34 KW . 
Ενδεικτικές διαστάσεις : 160 Χ 90 Χ 86 CM.   
 
 
3)  ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ( 20 + 20 LT ).  
 
   Ηλεκτρική φριτέζα επιδαπέδια σε κλειστή βάση, ανοξείδωτη AISI 304 με δύο 
κάδους, αποσπώμενους, χωρητικότητας λαδιού 20 LT  ανά κάδο. 
Με θερμοστάτες και διακόπτες λειτουργίας τοποθετημένους στο κάτω μέρος 
μπροστά ώστε να είναι προστατευμένοι από τη θερμότητα που αναπτύσσεται από 
τους υδρατμούς που βγαίνουν από τον κάδο κατά την διάρκεια λειτουργίας, και από 
τα λάδια.  
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 50ο C έως 1900 C τουλάχιστον, Θερμοστάτης 
ασφαλείας. 
Ισχυρή κατασκευή εξ΄ολοκλήρου INOX. 



Πιστοποιημένος βαθμός στεγανότητας 
Ύπαρξη ψυχρής ζώνης για μειωμένη συχνότητα αλλαγής λαδιού.  
Μηχανισμός αυτόματης άντλησης λαδιού και φιλτραρίσματος. 
Μηχανισμοί ασφαλείας και ελέγχου με ηχητικά σήματα ενημέρωσης. 
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς :  22 KW . 
Ενδεικτικές διαστάσεις : 80 Χ 70 Χ 85 CM. 
 
 
4) ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 15 kg 

    
   Αποφλoιωτής πατάτας χωρητικότητας 15 kg.  
Κατασκευή εξ΄ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 
Χωρητικότητα 15 kg ανά φόρτωση και δυνατότητα παραγωγής 150 kg/h περίπου.  
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς : 0,5 KW.  
Ενδεικτικές διαστάσεις : 40 Χ 65 Χ 90 CM   
 
 
5) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΧΟΑΝΗ   
     
   Απορροφητικό σύστημα οροφής με χοάνη, συλλέκτη λιπών και λαδιών, φίλτρα, 
αγωγό εντός και εκτός της κουζίνας, μοτέρ εξαερισμού και λοιπά εξαρτήματα πλήρης. 
Κατασκευή εξ΄ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα  AISI 304. 
Διαθέτει εσωτερικό φωτισμό από χελώνες αλουμινίου με αεροστεγές κάλυμμα. 
Μοτέρ εξαερισμού κατάλληλης δυναμικότητας με ρυθμιστή στροφών, χαμηλής 
στάθμης θορύβου. 
Στιβαρή κατασκευή, κατάλληλο πάχος ελασμάτων. 
Φιλτροθέσιο για υποδοχή των φίλτρων και φίλτρα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304 , κατάλληλου τύπου  για κατακράτηση των λιπών, εξουδετέρωση 
των αερίων οσμών και με δυνατότητα εύκολης συντήρησης ώστε να εξασφαλίζεται η 
κανονική λειτουργία τους και το επιθυμητό αποτέλεσμα.   
Η χοάνη του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος θα βρίσκεται πάνω από τις συσκευές 
και θα είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία 
του. 
Επιπλέον τεχνικός αερισμός του χώρου του μαγειρείου με συσκευή  αερισμού, 
τοποθετούμενη σε άνοιγμα των τοίχων, χαμηλής στάθμης θορύβου,  κατάλληλη για 
συνεχή και πλήρη ανανέωση του αέρα χώρου όγκου 90 M3 περίπου. 
Ενδεικτικές διαστάσεις χοάνης : 600 Χ 140 Χ 60 CM περίπου. 
 
 
6) ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1230 

ΛΙΤΡΑ  ( -1Ο C ΕΩΣ + 1Ο C ).  
 
     Ψυγείο - θάλαμος με δύο μεγάλες πόρτες, όρθιο, συντήρησης, χωρητικότητας 
1.230 Lt περίπου.  
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, 18/10.  
Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 6 cm.  
Πόρτες με μεντεσέδες επαναφοράς, τερματικός  διακόπτης για διακοπή λειτουργίας 
του ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας και μαγνητικά λάστιχα ( αφαιρούμενα ), 
Κλειδαριά. 
;Eξη σχάρες ανοξείδωτες, ρυθμιζόμενες καθ΄ ύψος, διαστάσεων 61Χ61 CM. 
Δυνατότητα τοποθέτησης ανοξ. σωλήνα για ανάρτηση τσιγγελιών  
Πόδια ανοξείδωτα, ρυθμιζόμενα έως 30 mm, με PVC στο εσωτερικό τους που δεν 
επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού.  
Εσωτερικός πάτος από ανοξείδωτο χάλυβα με υγειονομικές γωνίες. 
Θερμοστάτης – θερμόμετρο ηλεκτρονικό για έλεγχο της θερμοκρασίας. 



Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης. 
Αυτόματη απόψυξη, σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού. 
Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας. Οικολογικό φρέον R134a 
Εύρος θερμοκρασίας -1Ο C έως + 1Ο C. 

Χωρητικότητα περίπου 1.230 Λίτρα. Πόρτες 2Χ(68Χ163 cm). 
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς : 0,40 KW.  Παροχή ρεύματος 220/230 V. 
Ενδεικτικές διαστάσεις : 135 X 80 X 210 CM.   
 
 
7) ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1.200 ΛΙΤΡΑ ( -1Ο C ΕΩΣ + 8Ο C ). 

    
   Ψυγείο θάλαμος συντήρησης, χωρητικότητας 1.200 λίτρα. 
Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 
Με τέσσερες ανοιγόμενες πόρτες με αυτόματο κλείσιμο και στρογγυλεμένες γωνίες 
Εργονομικός σχεδιασμός. Ρυθμιζόμενες ανοξείδωτες σχάρες.  
Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα πόδια ή ρόδες. 
Ψηφιακό θερμόμετρο, θερμοστάτης. 
Κυκλοφορία ψύξης με ανεμιστήρα ( βεβιασμένη ) 
Πόρτα με αυτόματο κλείσιμο και κλειδαριά. 
Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας. Αποσπώμενα μαγνητικά 
λάστιχα. 
Αυτόματη απόψυξη με περισυλλογή και εξάτμιση των νερών. 
Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας. Οικολογικό φρέον R134a. 
Αυτόματος εσωτερικός φωτισμός.  
Εύρος θερμοκρασίας -1Ο C έως + 8Ο C. 

Χωρητικότητα περίπου 1.200 Λίτρα. Πόρτες 4,0. 
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς 0,40 KW. Παροχή ρεύματος 220/230 V. 
Ενδεικτικές διαστάσεις : 130 X 85 X 210 CM. 
 
 
8) ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1.230 ΛΙΤΡΑ, ( -17Ο C ΕΩΣ - 22Ο C ). 
 

   Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης, χωρητικότητας 1.230 λίτρα. 
Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 
Με τέσσερες ανοιγόμενες πόρτες με αυτόματο κλείσιμο και στρογγυλεμένες γωνίες. 
Ρυθμιζόμενες ανοξείδωτες σχάρες 
Ψηφιακό θερμόμετρο, θερμοστάτης. 
Αυτόματη απόψυξη. 
Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας. Οικολογικό φρέον R134a. 
Πόδια ανοξείδωτα, ρυθμιζόμενα έως 30 mm, με PVC στο εσωτερικό τους που δεν 
επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού.  
Υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνη για την μέγιστη θερμομόνωση. 
Αυτόματος εσωτερικός φωτισμός. 
Εσωτερικά με υγειονομικές γωνίες κατάλληλες για HACCP. 

Εύρος θερμοκρασίας -17Ο C έως - 22Ο C. 

Χωρητικότητα περίπου 1.230 Λίτρα. Πόρτες 4,0. 
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς 0,75 KW. Παροχή ρεύματος 220/230 V. 
Ενδεικτικές διαστάσεις : 130 X 85 X 210 CM. 
 
 
9) ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΣ 

    
   Ανοξείδωτος νιπτήρας υγιεινής HACCP 



Επιδαπέδιος και ποδοκίνητος με βρύση πλήρης με την θερμομεικτική βαλβίδα και 
αυτόματη μπαταρία μίκτη ζεστού-κρύου νερού. 
Ενδεικτικές διαστάσεις λεκάνης : 45 X 45 X 15 CM. 
Ενδεικτικές διαστάσεις νιπτήρα : 50 X 45 X 125 CM. 
 
 
10)ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΨΙΑ GN 2/1 ( ΟΡΘΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ) 

       
     Τροχήλατος θερμοθάλαμος 10 θέσεων για ταψιά GN 2/1, ορθίου τύπου, 
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-304. 
Mόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας 50-55 kg/m3,  
Ρυθμιζόμενοs αναλογικόs θερμοστάτηs και θερμόμετρο στην πόρτα. 
Δοχείο νερού για υγρασία. 
Αφαιρούμενος μηχανισμός θέρμανσης για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.  
Οδηγοί για σκεύη GN 2/1 ( 64X53 cm) ή GN 1/1( 32Χ53 cm). 
Ρόδες βαρέως τύπου και προστατευτικά χτυπημάτων .  
Ενδεικτική ηλεκτρική ισχύς : 2,35 KW / 230 V. 
Ενδεικτικές διαστάσεις :79 Χ 90 Χ 166 CM. 
 
 
11) ΤΡΑΠΕΖΙ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 180 CM 

      
     Ανοξείδωτο τραπέζι, κλειστό, με δύο συρόμενες πόρτες και ένα ράφι αντοχής στο 
εσωτερικό.  
Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους τουλάχιστον 0,80 mm. 
Στιβαρή κατασκευή με ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος πόδια έως 30 mm. 
Ενδιάμεσο ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 
Συρταριέρα στο κάτω μέρος 
Ενδεικτικές διαστάσεις 180 Χ 70 Χ 85 CM. 
 
 
12) ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  160 CM 

      
     Ερμάριο τροφίμων , επιδαπέδιο, ανοξείδωτο. 
Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304. 
Δύο συρόμενες πόρτες, ρυθμιζόμενα καθ΄ύψος πόδια  
Ενδιάμεσο ρυθμιζόμενο ράφι αντοχής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 
Ενδεικτικές διαστάσεις 160 Χ 70 Χ 85 CM.   
 
 
13) ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ME ΣΥΡΤΑΡΙΑ   

      
     Ερμάριο τροφίμων , επιδαπέδιο, ανοξείδωτο. 
Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304. 
Με τρία συρτάρια αριστερά και αμπάρι για ψωμιά δεξιά. 
Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα έως 30 mm 
Ενδεικτικές διαστάσεις 100 Χ 70 Χ 85 CM.   
 
 
14) EΡΜΑΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ 180 CM 
     Ερμάριο σκευών, ανοξείδωτο. 
Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304, πάχους 0,8 mm. 
Πόρτες συρόμενες, ρυθμιζόμενα καθ΄ ύψος πόδια 
Τρία ρυθμιζόμενα ράφια αντοχής. 
Ενδεικτικές διαστάσεις 180 Χ 70 Χ 200 CM. 
 



 
15) ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ 150 Χ 65 Χ 180 CM 
 

Ραφιέρα χρωμίου κατασκευασμένη από επιχρωμιωμένο χάλυβα υψηλής 
σκληρότητας με ράφια από πυκνά και εγκάρσια (Φ 3,5 χιλ. / 20 χιλ.) και ενισχυμένα 
(αντοχής φορτίου 250 κιλά / μ2 ραφιού), ορθοστάτες επιχρωμιωμένοι, ρυθμιζόμενο 
ύψος ραφιού ανά 2,5 CM, ιδανική για ξηρή αποθήκευση. 
Ενδεικτικές διαστάσεις 150 Χ 65 Χ 180 CM.   
 
 
 
16) ΛΑΝΤΖΑ ΣΚΕΥΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 96 Χ 51 Χ 38 CM ) 

 
Λάντζα κλειστή  με ερμάριο, με μία λεκάνη, ενδεικτικών διαστάσεων  96 Χ 51 Χ 38 CM. 
Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους τουλάχιστον 0,80 mm.    
Στιβαρή κατασκευή με δύο συρόμενες πόρτες και σήκωμα στην πλάτη. 
Ράφι αντοχής, ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος. 
Ενδεικτικές διαστάσεις λεκάνης 96 Χ 51 Χ 38 CM. 
Ενδεικτικές διαστάσεις λάντζας 125 Χ 70 Χ 90 CM 
 
 
17) ΛΑΝΤΖΑ ΣΚΕΥΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 50 Χ 50 Χ 30 CM ) 
 

Λάντζα κλειστή  με ερμάριο, με μία λεκάνη διαστάσεων  50 Χ 50 Χ 30 CM. 
Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους τουλάχιστον 0,80 mm.    
Στιβαρή κατασκευή με πόρτα και σήκωμα στην πλάτη. 
Ράφι αντοχής, ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος. 
Ενδεικτικές διαστάσεις λεκάνης 50 Χ 50 Χ 30 CM. 
Ενδεικτικές διαστάσεις λάντζας 70 Χ 70 Χ 90 CM 
 
 
18) ΛΑΝΤΖΑ ΚΛΕΙΣΤΗ, 240 CM, ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΚΑΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 50 Χ 50 Χ 30 CM ) 
 

Λάντζα κλειστή μήκους 240 CM με δύο λεκάνες διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 30 CM. 
Ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 
Δύο συρόμενες πόρτες. Ράφι αντοχής. 
Στιβαρή κατασκευή με  σήκωμα στην πλάτη. 
Ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος 
Δύο λεκάνες διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 30 CM η κάθε μία 
Ενδεικτικές διαστάσεις λάντζας 240 Χ 70 Χ 85 CM. 
 
 
19) ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 
 

Ντουλάπα προσωπικού από ανοξείδωτη εξ΄ολοκλήρου κατασκευή AISI 304 18/8-10, 

διαστάσεων 125 Χ 45 Χ 200 CM.   
Αποτελείται από οκτώ ντουλάπια διαστάσεων 33 Χ 45 Χ 100 CM το κάθε ένα, τα 
οποία θα φέρουν ανοιγόμενες πόρτες από το ίδιο υλικό  με κλειδαριά σε κάθε πόρτα, 
οπές εξαερισμού και ένα ράφι. 
Η ντουλάπα θα φέρει ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια και κεκλιμένη οροφή. 
 
 
20) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 600 CM Χ 100 CM, ΜΕ 4 

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥΣ. 
 



    Σύστημα τοπικής εφαρμογής, τύπου F, για το μαγειρείο διαστάσεων 600 CM Χ 
100 CM περίπου με 4 καπναγωγούς, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους 
επαγγελματικών μαγειρείων πλήρες, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση. 
   Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με την Πυροσβεστική 
διάταξη 15/2014, καθώς και με τις προηγούμενες εν ισχύ διατάξεις και να 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από :  
1.Την εγκύκλιο Διαταγή για την έγκριση του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού    
υλικού ( Wet Chemical ), από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. 

2. Την Έκθεση Ανάλυσης του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού ( Wet 
Chemical ) από το γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 
61047 Φ.701.6 / 27-11-2009 (παράγραφος 9) εγκύκλιο Διαταγή του 
Πυροσβεστικού Σώματος. 

3. Το δελτίο ασφαλείας του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού στην Ελληνική 
Γλώσσα. 

4. Την τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος , προσαρμοσμένη στο εν 
λόγω μαγειρείο, έτοιμη για κατάθεση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και 
υπογεγραμμένη από Μηχανικό της παραγωγού Εταιρείας. 

5. Κατάλογο του προσφερόμενου εξοπλισμού, ώστε να φαίνονται αναλυτικά οι 
ποσότητες των τυποποιημένων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν 
συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων, εξαρτημάτων σύνδεσης και 
στηριγμάτων, τα οποία πρέπει να προέρχονται από τον παραγωγό του 
προσφερόμενου συστήματος. 

6. Οδηγίες εγκατάστασης – λειτουργίας και ημερολόγιο περιοδικού ελέγχου του 
προσφερόμενου συστήματος. 

7. Εξουσιοδότηση του προσφέροντος από την παραγωγό εταιρεία για την νόμιμη 
εγκατάσταση του συστήματος στον Τελικό Χρήστη. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οποία θα βεβαιώνεται 
η σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος που θα 
φέρει την υπογραφή Μηχανικού της παραγωγού Εταιρείας.  

8. Η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να μην εξαρτάται από την Ηλεκτρική 
Ενέργεια, αλλά να είναι μηχανικού η πνευματικού τύπου. 

9. Δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
 
 
 
Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ : 

 
      Τα ανωτέρω είδη θα είναι ευρωπαϊκής κατασκευής και προελεύσεως, σύγχρονης 
τεχνολογίας και θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και τις 
εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Θα ακολουθούν τους υγειονομικούς κανόνες HACCP 
που διέπουν την κατασκευή των εν λόγω συσκευών, τους κανόνες ασφάλειας 
λειτουργίας CE και γενικά θα καλύπτουν όλες τις υγειονομικές διατάξεις όπως αυτές 
ισχύουν σήμερα.  
Τα πιστοποιητικά θα είναι στην Ελληνική η Αγγλική γλώσσα. 
O προμηθευτής θα αναλάβει να τοποθετήσει και να παραδώσει σε πλήρη 
λειτουργία την εγκατάσταση.  Θα παραδώσει λεπτομερή σχέδια με την 
αρχιτεκτονική διάταξη του εξοπλισμού στο χώρο του μαγειρείου καθώς και 
λεπτομερή σχέδια η/μ κατόψεων της εγκατάστασης του εξοπλισμού.  
Θα προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια για τα υπό προμήθεια είδη. 
Επίσης ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χρήστες 
του εξοπλισμού.  
 
 
 
 



             Δ.   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1.  ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

    Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση παροχής ρεύματος στο χώρο της κουζίνας του 
κτηρίου του Β΄ ΚΑΠΗ περιλαμβάνει, προμήθεια και εγκατάσταση, τα παρακάτω : 
1. Την προμήθεια τοποθέτηση και σύνδεση όλων των υλικών (καλώδια, σωλήνες, 
κανάλι, στηρίγματα, εξαρτήματα κεντρικού ηλ. πίνακα του κτηρίου, κλπ) που θα 
απαιτηθούν για την παροχή ηλ. ρεύματος, από τον μετρητή της ΔΕΗ στον κεντρικό ηλ. 
πίνακα του κτηρίου ( δεδομένου ότι θα γίνει αύξηση ισχύος της παροχής από Νο 4 σε 
Νο 5 ) και την σύνδεση του κεντρικού πίνακα με τον καινούργιο πίνακα που θα 
τοποθετηθεί στο χώρο της κουζίνας (μαγειρείο). 
2. Τον ηλεκτρικό πίνακα του μαγειρείου, μεταλλικό, στεγανό, πλήρη με τα όργανά του 

(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσμολογίας κ.λπ ) σύμφωνα με το σχέδιο και τις προδιαγραφές, με όλα τα υλικά 
και μικροϋλικά και την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης καθώς και τις δοκιμές 
για παράδοση σε λειτουργία. 

3.Την εγκατάσταση ανεξαρτήτων γραμμών παροχής τριφασικού και μονοφασικού 
ρεύματος, στις συσκευές και τα  μηχανήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
μελέτη και στην υπάρχουσα ηλ. κουζίνα η οποία θα μετεγκατασταθεί. 

4. Tην εγκατάσταση αυτόνομων γραμμών ρευματοδοτών schuko, 16 A, με αυτόματες 
ασφάλειες. 

5. Την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με λυχνίες 2 Χ18 W, στεγανών 
οροφής και φωτιστικών ασφαλείας 18 W με κατάλληλη λυχνία και συσσωρευτή. 

Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται όλα τα υλικά ( φωτιστικά, σωλήνες ηλεκτρικών 
γραμμών μεταλλικοί και πλαστικοί, καλώδια, πλαστικά κανάλια, πρίζες, διακόπτες 
κλπ υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως ). 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται : 
-  Διάνοιξη οπής ή φωλεάς και εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων και 
καλωδίων, όπου απαιτείται, και αποκατάσταση της εκσκαφής στην πρότερα 
κατάσταση. 
- Αποξήλωση μη επιθυμητών στοιχείων υπαρχουσών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
( ισχυρών & ασθενών ρευμάτων ) και επανεγκατάσταση των διατηρουμένων 
απαιτούμενων στοιχείων.  
- Μετασκευή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης – ψύξης του χώρου του 
μαγειρείου, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες λειτουργίας. 
-  Προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών και η εργασία που απαιτούνται και θα 
προκύψουν για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα. 
  Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα καλύπτει όλες τις ανάγκες λειτουργίας του 
μαγειρείου και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία μετά τις απαραίτητες δοκιμές. 
 
 
   2.   ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
     Η εγκατάσταση αποχέτευσης των συσκευών και των μηχανημάτων του μαγειρείου 
(όπου απαιτείται), θα κατασκευασθεί από πλαστικούς σωλήνες PVC ονομαστικής 
πίεσης 6 atm και θα περιλαμβάνει τις κατάλληλες διατομές που απαιτούνται  για την 
σωστή λειτουργία της. 
    Το δίκτυο αποχέτευσης του μαγειρείου θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο 
αποχέτευσης του κτηρίου στο πλησιέστερο κατάλληλο φρεάτιο. 
Τα σιφώνια αποχέτευσης του δαπέδου που θα τοποθετηθούν θα είναι πλαστικά 
ενδεικτικού τύπου ΒΑΛΣΙΡ και οι συνδέσεις αυτών με τις συσκευές θα γίνεται με 
πλαστικούς σωλήνες PVC, ονομαστικής πίεσης 6 atm,  κατάλληλης διατομής. 



    Η απορροή των σιφωνίων θα γίνεται με σωλήνες PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm, 
διατομής Φ 75, ενώ η κεντρική απορροή έως το πρώτο φρεάτιο του υπάρχοντος 
δικτύου αποχέτευσης θα γίνεται με σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm, διατομής 
Φ 110. 
  Θα κατασκευαστεί στο δάπεδο του χώρου ανεξάρτητο κανάλι απορροής με 
ενσωματωμένο σιφώνι και σχάρα εξ΄ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα 
με τους κανόνες υγιεινής.  Η σχάρα θα είναι κυψελοειδής κατασκευή με αντιολισθηρή 
επιφάνεια. Η απορροή θα γίνεται με πλαστική σωλήνα Φ 70 mm. 
    Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται : 
1. Τα σιφώνια των συσκευών ( λάντζες, μηχανήματα κ.λπ ) και η σύνδεσή τους με το 
δίκτυο της αποχέτευσης. 
2. Το συλλεκτήριο φρεάτιο του υπό κατασκευή δικτύου με τον λιποσυλλέκτη – 
μηχανοσίφωνα και η σύνδεσή του με το υπάρχον, στον περιβάλλοντα χώρο, δίκτυο 
αποχέτευσης του κτηρίου.  
3. Οι απαιτούμενες εκσκαφές και η πλήρης αποκατάσταση των εκσκαφών. 
4.Η αποξήλωση υφισταμένων εγκαταστάσεων αποχέτευσης, ή μετεγκατάστασή τους, 
ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα. 
  Στο άρθρο περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται και η 
εργασία κατασκευής της εγκατάστασης. 
   Η εγκατάσταση θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία μετά τις απαραίτητες δοκιμές 
πίεσης και στεγανότητας.  
 
 
    3.   ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 

     Η εγκατάσταση ύδρευσης για συσκευές – μηχανήματα, λάντζες – νεροχύτη, 
νιπτήρα κ.λπ περιλαμβάνει το δίκτυο νερού χρήσης, κρύο και ζεστό, που θα 
εγκατασταθεί στο χώρο του μαγειρείου  και θα κατασκευασθεί από πλαστικούς 
σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο ( VPE διατομών Φ 16Χ2, Φ 18Χ2 κ.λπ.) 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού. 
    Η τροφοδοσία κρύου νερού θα γίνεται από υποπίνακα διανομής, ( με κολεκτέρ), ο 
οποίος θα συνδέεται με τον υπάρχοντα πίνακα διανομής νερού του ισογείου του 
κτηρίου, με πλαστικό σωλήνα VPE διατομής Φ 18Χ2. 
    Η τροφοδοσία ζεστού νερού της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται μέσω 
ηλεκτρικού θερμοσίφωνα χωρητικότητας 120 LT διπλής ενέργειας. Η προμήθεια , 
τοποθέτηση και σύνδεσή του θερμοσίφωνα με την παροχή κρύου νερού και με τις 
καταναλώσεις (σωληνώσεις, διακόπτες κ.λπ. ) σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας 
περιλαμβάνεται στην παρούσα εγκατάσταση. 
    Όλοι οι πλαστικοί σωλήνες του δικτύου θα τοποθετηθούν εντός εύκαμπτου 
πλαστικού σωλήνα σπιράλ, ελάχιστης διαμέτρου Φ 26 ΜΜ, έτσι ώστε εφόσον 
απαιτηθεί, να είναι δυνατή η αντικατάστασή τους. 
     Η εγκατάσταση περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια  τοποθέτηση και σύνδεση :  
1. Βαλβίδες διακοπής (διακόπτες) ορειχάλκινοι, διαμέτρων Φ ½ και 3/4 ins και 
κρουνοί ορειχάλκινοι διαμέτρου Φ ½ ρυθμιστικοί ή εκκενώσεων δικτύων 
σωληνώσεων με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
2. Τρείς καταιωνιστήρες ( δύο λάντζας και ενός νεροχύτη ), αυτόματους, 
θερμομεικτικούς, με ντουζιέρα και βρύση, για τοποθέτηση στον τοίχο, με δύο 
παροχές νερού, κατάλληλους για πλύσιμο σκευών  και φρούτων-λαχανικών 
αντίστοιχα, και λοιπά υλικά και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως και 
συνδέσεως. 
3. Παροχή κρύου νερού με βρύση Φ ½ για το πλύσιμο των χώρων του μαγειρείου. 
4. Μετασκευή υπάρχουσας παροχής, ζεστού-κρύου νερού, σε νιπτήρα WC ώστε να 
λειτουργεί με ποδοκίνητη βαλβίδα. Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση βαλβίδας 
κ.λπ υλικών. 
   Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται : 



- Η αποξήλωση υφισταμένων υδραυλικών εγκαταστάσεων, ή μετεγκατάστασή τους, 
ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα. 
- Η εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση των σωληνώσεων , όπου απαιτείται, και η 
πλήρης αποκατάσταση της εκσκαφής. 
     Επίσης στο άρθρο περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα 
απαιτηθούν, καθώς και η εργασία κατασκευής της εγκατάστασης. 
  Η εγκατάσταση θα κατασκευασθεί σύμφωνα με το σχέδιο και σε συνεννόηση με τον 
επιβλέποντα και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία ύστερα από τις απαραίτητες 
δοκιμές πίεσης και στεγανότητας. 
 
 
4.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΟΥ ΔΕΗ 
 
   Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ, υλικά και εργασία και καταβολή στη ΔΕΗ της σχετικής 
δαπάνης συνδέσεως για αύξηση ισχύος από την υπάρχουσα παροχή Νο 4, σε 
παροχή Νο 5, αναγόμενα σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της ΔΕΗ. 
Ο ανάδοχος του έργου θα εξοφλήσει το τιμολόγιο της ΔΕΗ για την σύνδεση και θα 
πληρωθεί το ακριβές ποσό που θα φέρει το τιμολόγιο και όχι το ανώτερο ποσό που 
αποτυπώνεται στο παρόν άρθρο. 
 
 
 

                E.   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 1. Με το παρόν τιμολογούνται οι οικοδομικές εργασίες που απαιτείται να εκτελεστούν 

για τη λειτουργία μαγειρείων  στο κτίριο του Β’ ΚΑΠΗ. Αναλυτικότερα  οι προς 

εκτέλεση εργασίες είναι : α) Καθαίρεση σοβατεπιών συνολικού μήκους 20,00 

περίπου μέτρων,  

β) Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων από κεραμικά πλακίδια επιφανείας 5,20 τ.μ. 

περίπου,  

γ) Κλείσιμο ανοίγματος με κατασκευή χωρίσματος συνολικού πάχους 10,00 cm από 

γυψοσανίδες κοινές ή άνθυγρες επί σκελετού αποτελούμενου από ορθοστάτες και 

στρωτήρες ανοικτού τύπου διατομών γαλβανισμένης λαμαρίνας 0,6 mm, συνολικού 

πλάτους σκελετού 75mm, με αμφίπλευρη τοποθέτηση μονής γυψοσανίδας πάχους 

12,5 mm έκαστη και ηχομόνωση εσωτερικά από πλάκες πετροβάμβακα πάχους 

50mm  

δ) Επένδυση των περιμετρικών τοίχων έως το ύψος των ανοιγμάτων (2,15 μ.) με 

κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, λευκά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", με 

αρμούς 1 έως 2 mm, με κόλλα πλακιδίων, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, το 

αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο 

επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών 

για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. Η 

παραπάνω εργασία θα εκτελεστεί αφού προηγηθεί αποκατάσταση της τελικής 

επιφανείας του προς επένδυση τοίχου, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, 

τρίψιμο με γυαλόχαρτο και αστάρωμα με κατάλληλο βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης  

συνθετικών ρητινών, με χαλαζιακή άμμο. 

ε) Χρωματισμοί σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα στην επιφάνεια του χωρίσματος 

από γυψοσανίδα που θα κατασκευαστεί και δεν θα επενδυθεί με πλακάκια, αφού 

προηγηθεί  προετοιμασία της επιφάνειας, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές 

των γυψοσανίδων, και αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας.  



στ) Επαναχρωματισμός  σε δύο στρώσεις, με πλαστικό χρώμα, στην επιφάνεια των 

περιμετρικών τοίχων που θα απομείνουν μετά την επένδυση με πλακάκια 

ζ) Τροποποίηση του υφιστάμενου κιγκλιδώματος στον προς βορρά υπαίθριο χώρο 

με την αποκοπή τμήματος αυτού για τη διαμόρφωση ανοίγματος, στήριξη του 

εναπομείναντος τμήματος κιγκλιδώματος με κατάλληλο ορθοστάτη, αντιδιαβρωτική 

προστασία και ελαιοχρωματισμός σε δύο στρώσεις στα σημεία που θα απαιτηθεί. 

 Περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση 

των παραπάνω εργασιών καθώς και η συσσώρευση και απομάκρυνση όλων των 

προϊόντων καθαίρεσης. 
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                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ 
  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  
     ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
 
 

ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛ. 
ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧANIΚΟΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ Β΄ ΚΑΠΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ                      

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
  
             

 

                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 

ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ, 
ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ, 
12 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΨΙΑ GN     2/1.  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
1)  ΔΩΔΕΚΑ ΤΑΨΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ GN 2/1. 
 2) ΔΩΔΕΚΑ ΤΑΨΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ  GN 1/1. 
 

Τεμ 1,00 11.600,00 11.600,00 

2 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ, ΟΚΤΩ 
ΕΣΤΙΩΝ, ME ΔΥΟ ΦΟΥΡΝΟΥΣ 

Τεμ 1,00 5.900,00 5.900,00 

3 
ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕ 
ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ( 20 + 20 LT ). 

Τεμ 1,00 2.500,00 2.500,00 

4 ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 15 kg Τεμ 1,00 1.450,00 1.450,00 

5 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ 
ΧΟΑΝΗ   

Τεμ 1,00 7.540,00 7.540,00 

6 

ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΕ 
ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1230 
ΛΙΤΡΑ  ( -1Ο C ΕΩΣ + 1Ο C ).  
 

Τεμ 1,00 1.800,00 1.800,00 

7 

ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΕ 
ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
1.200 ΛΙΤΡΑ ( -1Ο C ΕΩΣ + 8Ο C ). 

 

Τεμ 1,00 1.700,00 1.700,00 

8 

ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, ΜΕ 
ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
1.230 ΛΙΤΡΑ, ( -17Ο C ΕΩΣ - 22Ο C ). 

 

Τεμ 1,00 1.950,00 1.950,00 

9 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΣ. Τεμ 1,00 350,00 350,00 

10 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ 10 
ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΨΙΑ GN 2/1 ( ΟΡΘΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ). 

 

Τεμ 1,00 1.700,00 1.700,00 



11 ΤΡΑΠΕΖΙ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 180 CM. Τεμ 1,00 830,00 830,00 

12 ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  160 CM. Τεμ 1,00   520,00     520,00 

13 ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ME ΣΥΡΤΑΡΙΑ.   Τεμ 1,00   780,00     780,00 

14 EΡΜΑΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ 180 CM. Τεμ 1,00 1150,00 1150,00 

15 ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ( 150 Χ 65 Χ 180 CM ). Τεμ 1,00 200,00 200,00 

16 
ΛΑΝΤΖΑ ΣΚΕΥΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΜΙΑ 
ΛΕΚΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 96 Χ 51 Χ 38 CM ). Τεμ 1,00 800,00 800,00 

17 
ΛΑΝΤΖΑ ΣΚΕΥΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΜΙΑ 
ΛΕΚΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 50 Χ 50 Χ 30 CM ). 

Τεμ 1,00 450,00 450,00 

18 
ΛΑΝΤΖΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 240 CM  ΜΕ ΔΥΟ 
ΛΕΚΑΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 50 Χ 50 Χ 30 CM ) 
Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ. 

Τεμ 1,00 1070,00 1070,00 

19 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ Τεμ 1,00 980,00 980,00 

20 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
 ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 600 Χ 100      
CM,  ΜΕ 4 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥΣ. 

 

Τεμ 1,00 2.850,00 2.850,00 

21 ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τεμ 1,00 4.500,00 4.500,00 

22 
ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Τεμ 1,00 2.200,00 2.200,00 

23 
ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Τεμ 1,00 2.650,00 2.650,00 

24 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΟΥ ΔΕΗ Τεμ 1,00 2.000,00 2.000,00 

25 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τεμ 1,00 2.200,00 2.200,00 

                                                          ΣΥΝΟΛΟ 59.670,00 

Φ.Π.Α.   24% 14.320,80  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.990,80 
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                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ 
  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  
     ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛ. 
ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧANIΚΟΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ Β΄ ΚΑΠΗ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
  
 
 
 

                         ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΟΥ / ΤΗΣ : 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων 
στο Β΄ ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών  

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 

ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ, 
ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ, 
12 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΨΙΑ GN     2/1.  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
1)  ΔΩΔΕΚΑ ΤΑΨΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ GN 2/1. 
 2) ΔΩΔΕΚΑ ΤΑΨΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ  GN 1/1. 
 

Τεμ 1,00   

2 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ, ΟΚΤΩ 
ΕΣΤΙΩΝ, ME ΔΥΟ ΦΟΥΡΝΟΥΣ 

Τεμ 1,00   

3 
ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕ 
ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ( 20 + 20 LT ). 

Τεμ 1,00   

4 ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 15 kg Τεμ 1,00   

5 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ 
ΧΟΑΝΗ   

Τεμ 1,00   

6 

ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΕ 
ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1230 
ΛΙΤΡΑ  ( -1Ο C ΕΩΣ + 1Ο C ).  
 

Τεμ 1,00   

7 

ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΕ 
ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
1.200 ΛΙΤΡΑ ( -1Ο C ΕΩΣ + 8Ο C ). 

 

Τεμ 1,00   



8 

ΨΥΓΕΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, ΜΕ 
ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
1.230 ΛΙΤΡΑ, ( -17Ο C ΕΩΣ - 22Ο C ). 

 

Τεμ 1,00   

9 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΣ. Τεμ 1,00   

10 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ 10 
ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΨΙΑ GN 2/1 ( ΟΡΘΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ). 

 

Τεμ 1,00   

11 ΤΡΑΠΕΖΙ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 180 CM. Τεμ 1,00   

12 ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  160 CM. Τεμ 1,00       

13 ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ME ΣΥΡΤΑΡΙΑ.   Τεμ 1,00       

14 EΡΜΑΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ 180 CM. Τεμ 1,00   

15 ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ( 150 Χ 65 Χ 180 CM ). Τεμ 1,00   

16 
ΛΑΝΤΖΑ ΣΚΕΥΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΜΙΑ 
ΛΕΚΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 96 Χ 51 Χ 38 CM ). 

Τεμ 1,00   

17 
ΛΑΝΤΖΑ ΣΚΕΥΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΜΙΑ 
ΛΕΚΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 50 Χ 50 Χ 30 CM ). 

Τεμ 1,00   

18 
ΛΑΝΤΖΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 240 CM  ΜΕ ΔΥΟ 
ΛΕΚΑΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ( 50 Χ 50 Χ 30 CM ) 
Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ. 

Τεμ 1,00   

19 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ Τεμ 1,00   

20 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
 ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 600 Χ 100      
CM,  ΜΕ 4 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥΣ. 

 

Τεμ 1,00   

21 ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τεμ 1,00   

22 
ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Τεμ 1,00   

23 
ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Τεμ 1,00   

24 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΟΥ ΔΕΗ Τεμ 1,00   

25 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τεμ 1,00   

                                                          ΔΑΠΑΝΗ *  

Φ.Π.Α.   24%   



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

  ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ ( Ολογράφως ) : 

 

*Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και 

κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α., 

Η προσφορά δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να είναι υψηλότερη του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς: …………………..  ΗΜΕΡΕΣ  από ημέρα του 

διαγωνισμού. 

Χρόνος παράδοσης: …………………….  ΗΜΕΡΕΣ  από την  υπογραφή του 

συμφωνητικού. 

            

 

Ημερομηνία:…………………….. 

 

 

Υπογραφή & Σφραγίδα Προμηθευτή  
 

 
 
 


