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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού εστίασης στο Κέντρο 

Ημερήσιας Υροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΥΗ) ιάτιστας του Δήμου Βοΐου.  

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε αίθουσα του πρώτου επιπέδου του κτιρίου του ΚΑΠΗ ιάτιστας 

στο οποίο στεγάζεται το ΚΗΥΗ ιάτιστας.  

Σο ΚΑΠΗ ιάτιστας ανεγέρθηκε με την 78/2004 Οικοδομική Άδεια. 

Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας εκτός του ΚΗΥΗ ιάτιστας και των ΚΗΥΗ 

Σσοτυλίου και ΚΗΥΗ Πενταλόφου στο Δήμο Βοΐου. 

Οι ανάγκες για την φροντίδα των ηλικιωμένων στον Δήμο Βοΐου δυστυχώς είναι αυξανόμενες λόγω 

της έντονης κρίσης που μαστίζει τους βασικούς παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας του 

(αγροτική, κτηνοτροφική και γουνοποιία). Η κρίση αυτή εξαναγκάζει τον ενεργό πληθυσμό της 

περιοχής στην αστυφιλία με άμεση επίπτωση πολλοί ηλικιωμένοι να παραμένουν μόνοι τους. Η 

οικονομική κατάσταση των συγγενών των ηλικιωμένων είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την κάλυψη 

των δαπανών για την φροντίδα τους. 

το ΚΗΥΗ ιάτιστας είναι εγγεγραμμένα 40 άτομα, στο ΚΗΥΗ Σσοτυλίου 30 και στο ΚΗΥΗ 

Πενταλόφου 20.  

Με βάση όμως την διαμορφωμένη κατάσταση και τις προοπτικές ο εξοπλισμός δεν θα πρέπει να 

καλύπτει τις ανάγκες μόνο των 90 ατόμων που είναι εγγεγραμμένα τώρα στα τρία ΚΗΥΗ αλλά και 

πολύ περισσότερων ακόμα. 
 

υγκεκριμένα πρόκειται να γίνει προμήθεια και τοποθέτηση του παρακάτω εξοπλισμού εστίασης:  

Μία (01) κουζίνα ηλεκτρική 126×90×85cm, με 6 εστίες και φούρνο εσωτερικών διαστάσεων 

54×70×30cm. 

Μία (01) φριτέζα ηλεκτρική διπλή χωρητικότητας 13+13lt, διαστάσεις 74×64×44 cm. 

Ένας (01) φούρνος ηλεκτρικός κυκλοθυμικός ατμού με διαστάσεις 110,20×93,20×181,20cm, για 

20×2/1GN ή 40×1/1GN. 

αράντα (40) ταψιά GN 1/1X6,50, διαστάσεις 53,00×32,50×6,50cm. 

Είκοσι (20) ταψιά GN 2/1X6,50, διαστάσεις 65,00×53,00×6,50cm. 

Ένα (01) ερμάριο 100×90×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. 

Ένα (01) ερμάριο 80×90×85cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες με 1 ράφι στη μέση. 

Ένα (01) ερμάριο βάση φριτέζας 74×90×60cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες χωρίς ράφι στη μέση. 

Μία (01) φούσκα τοίχου 370×90×60cm, με υποδοχές για φίλτρα (χωρίς μοτέρ απορρόφησης). 

Ένα (01) ερμάριο 100×70×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. 

Μία (01) λάντζα κλειστή 140×70×85cm, με 2 γούρνες 40×40×25. 

Ένα (01) ψυγείο πάγκος συντήρηση 185×70×85cm, με 3 πόρτες. 

Μία (01) ραφιέρα επιτραπέζια 185×35×70cm με 2 ράφια (για το ψυγείο).  

Ένα (01) ερμάριο διπλής όψεως 180×70×85cm, με συρόμενες πόρτες και από τις 2 πλευρές με 1 

ράφι στη μέση. 

Μία (01) ραφιέρα επιτραπέζια 180×35×70cm με 2 ράφια (για το ερμάριο). 

Ένα (01) πλυντήριο πιάτων, διαστάσεις 75×88×139cm. 

Μία (01) λάντζα κλειστή 160×70×85cm με 2 γούρνες 50×50cm. 

Ένα (01) ερμάριο 200×70×85cm με πόρτες συρόμενες. 

Ένας (01) θάλαμος θερμαινόμενος 137×82×207cm, με μόνωση, 2 πόρτες, 10 σχάρες INOX σε 

κάθε πόρτα. 

Ένα (01) ερμάριο σκευών 120×70×200cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 3 ράφια. 

Δύο (02) θάλαμοι συντήρησης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε 

κάθε πόρτα. 
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Ένας (01) θάλαμος κατάψυξης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε 

κάθε πόρτα. 

Μία (01) ραφιέρα επιδαπέδια 150×60×180cm, με 4 ράφια.  

Μία (01) ραφιέρα επιδαπέδια 120×60×180cm, με 4 ράφια.  

Ένας (01) αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος 5kgr. 

Ένα (01) σύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής τύπου F. 
 

Η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού προϋπολογίζεται στο ποσό των 

71.858,00 ευρώ περιλαμβανομένου ΥΠΑ 24%, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών (Κωδ. Πρόσκλησης 143)». 
 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία 

του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με την προϋπόθεση ότι τα 

προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
 

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών 

της προμήθειας. 
 

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται  σε  έξι (06) μήνες. 
 

Σα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39711000-9 «Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρικής». 
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1 Απαιτήσεις επί ποινής αποκλεισμού του προμηθευτή 
 

Σα ανωτέρω είδη θα είναι 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. 

τις διαστάσεις των τμημάτων του εξοπλισμού η επιτρεπόμενη ανοχή είναι ίση με ±5,00%. 

Σα 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. 

Σα υπό προμήθεια είδη θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας 

τουλάχιστον για δύο (2) έτη. 

Ο προμηθευτής θα προσκομιστεί Τπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση βλάβης κάποιου μηχανήματος 

οφείλει σε χρονικό διάστημα 24-48 ωρών, από την ενημέρωση της υπηρεσίας, να διαγνώσει το 

πρόβλημα και σε χρονικό διάστημα 24-48 ωρών να επισκευάσει τη ζημία του. 

Ο προμηθευτής θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση για δεκαετή υποστήριξη σε παροχή 

ανταλλακτικών. 

O προμηθευτής θα προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια για τα υπό προμήθεια είδη. 

Επίσης ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χρήστες του εξοπλισμού. 

 

2 Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1. Κουζίνα ηλεκτρική 126×90×85 cm, με 6 εστίες και φούρνο εσωτερικών διαστάσεων 

54×70×30 cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Κουζίνα ηλεκτρική με 6 εστίες και φούρνο. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 126×90×85cm 

Εσωτερικές διαστάσεις φούρνου: 54×70×30cm 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304. 

Ισχύς: 23,00kW 

Σροφοδοσία: 3L+N, 230V 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Θερμοθάλαμος με επαγωγή θερμότητας για την διατήρηση της 

θερμοκρασίας των μαγειρευμένων γευμάτων. 
 

2. Υριτέζα ηλεκτρική διπλή χωρητικότητας 13+13lt, διαστάσεις 74×64×44 cm. 

Βασικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρική φριτέζα διπλής χωρητικότητας 13+13lt. 

Διαστάσεις: 74,00×64,00×44,00cm. 

Θερμοκρασία: 50οC – 200οC. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο AISI 304. 

Ισχύς: 2×8,40kW 

Σροφοδοσία: 3L+N, 380V. 
 

3. Υούρνος ηλεκτρικός κυκλοθυμικός ατμού. Διαστάσεις 110,20×93,20×181,20 cm, για 

20×2/1GN ή 40×1/1GN. 

Βασικά χαρακτηριστικά: Υούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός και ατμού με συνδυαστικό μαγείρεμα 

με 95 προγράμματα.  

Αυτόματο πλύσιμο: ΝΑΙ 

Αριθμός γευμάτων: 300/500. 

Διαστάσεις: 110,20×93,20×181,20cm. 
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Φωρητικότητα: 20×2/1GN ή 40×1/1GN. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο AISI 304. 

Ισχύς: 73,20kW 

Σροφοδοσία: 3 NAC, 400V -50Hz. 
 

3α. Σαψί GN 1/1X6,50, διαστάσεις 53,00×32,50×6,50cm 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Σαψί GN 1/1X6,50.  

Διαστάσεις: 53,00×32,50×6,50cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο υλικό κατάλληλο για φούρνο. 
 

3β. Σαψί GN 2/1X6,50, διαστάσεις 65,00×53,00×6,50cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Σαψί GN 2/1X6,50.  

Διαστάσεις: 65,00×53,00×6,50cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο υλικό κατάλληλο για φούρνο. 
 

4. Ερμάριο 100×90×85 cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: Δύο συρόμενες. 

Ράφι: Ένα στην μέση. 

Γεωμετρικές διαστάσεις: 100,00×90,00×85,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 
 

5. Ερμάριο 80×90×85, με 2 πόρτες ανοιγόμενες με 1 ράφι στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες. 

Ράφι: Ένα στην μέση. 

Διαστάσεις: 80×90×85cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 
 

6. Ερμάριο βάση φριτέζας 74×90×60 cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες χωρίς ράφι στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες. 

Ράφι: -- 

Διαστάσεις: 74,00×90,00×60,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 
 

7. Υούσκα τοίχου 370×90×60cm, με υποδοχές για φίλτρα (χωρίς μοτέρ απορρόφησης). 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Υούσκα τοίχου, στιβαρή κατασκευή. 

Τποδοχές για φίλτρα: ΝΑΙ 

Μοτέρ απορρόφησης: ΟΦΙ 

Διαστάσεις: 370×90×60cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 
 

8. Ερμάριο 100×70×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: Δύο συρόμενες. 
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Ράφι: Ένα στην μέση. 

Διαστάσεις: 100,00×70,00×85,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 
 

9. Λάντζα κλειστή 140×70×85cm, με 2 γούρνες 40×40×25 cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Λάντζα κλειστή. 

Διαστάσεις: 140,00×40,00×25,00cm 

Γούρνες: Δύο διαστάσεων 40,00×40,00×25,00cm. 

Πόρτες: υρόμενες. 

Καπάκι: καφωτό με βούλες αποστράγγισης και σήκωμα στην πλάτη 6,00cm για καλύτερη 

στεγανότητα. 

Φωρητικότητα: 510lt. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,80mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά:  

 τιβαρή κατασκευή. 

 Φωρίς πλάτη για ευκολία συνδέσεων υδραυλικών 
 

10. Χυγείο πάγκος συντήρηση 185×70×85cm, με 3 πόρτες. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Χυγείο πάγκος συντήρησης. 

Πόρτες: Σρεις ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα. 

χάρες:  

 Μια πλαστικοποιημένη ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm. 

 Ένα ζεύγος για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1. 

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 6cm. 

Φαρακτηριστικά Χύξης: 

 Σύπος βεβιασμένης ψύξης. 

 Υρέον οικολογικό R290. 

 Εύρος θερμοκρασίας: Από 0oC έως +10oC. 

 Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 185,00×70,00×85,00cm. 

Φωρητικότητα: 510lt. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξείδωτα. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

 Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες 

 τοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία. 

 Σερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας. 

 Εσωτερικός φωτισμός LED. 

Ισχύς: 350Watt 

Σροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz. 
 

10α. Ραφιέρα επιτραπέζια 185×35×70 cm με 2 ράφια (για το ψυγείο). 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ραφιέρα επιτραπέζια λυόμενη, στιβαρής κατασκευής προοριζόμενη για το 

ψυγείο (10). 

Ράφι: Δύο ρυθμιζόμενα ανά 10cm. 

Διαστάσεις: 185,00×35,00×70,00cm. 
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Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχους 0,8mm. 
 

11. Ερμάριο διπλής όψεως 180×70×85 cm, με συρόμενες πόρτες και από τις 2 πλευρές 

με 1 ράφι στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο διπλής όψεως. 

Πόρτες: υρόμενες και από τις δύο πλευρές. 

Ράφι: Ένα στην μέση. 

Διαστάσεις: 180,00×70,00×85,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 
 

11α. Ραφιέρα επιτραπέζια 180×35×70 cm με 2 ράφια (για το ερμάριο). 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Επιτραπέζια λυόμενη και θα προορίζεται για το ερμάριο (11). 

Πόρτες: Δύο συρόμενες. 

Ράφι: Δύο ρυθμιζόμενα ανά 10cm. 

Διαστάσεις: 180,00×35,00×70,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 
 

12. Πλυντήριο πιάτων, διαστάσεις 75×88×139 cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Πλυντήριο πιάτων. 

Πόρτα: Μία με άνοιγμα 40cm. 

Φρόνος πλύσης: 120sec. 

Φωρητικότητα κάδου: έως 60lt. 

Ράφι: Ένα στην μέση.  

Διαστάσεις: 75,00×88,00×139,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Καλάθι: διαστάσεις 50,00×50,00cm. 

Μέγιστη Ισχύς: 8,60kW. 

Ισχύς boiler: 7,50kW. 

Ισχύς αντλίας: 5,00HP. 

Κινητήρια ισχύς κάδου: 6kW. 

Σροφοδοσία: 380 – 415V 3 ~ N 50/60Hz. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά 

 Δυνατότητα εύκολης χρήσης και καθαρισμού. 

 Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος 

 Θερμό – ασφάλεια boiler και κάδου. 

 τάνταρ θερμόμετρο boiler και κάδου. 
 

13. Λάντζα κλειστή διαστάσεων 160,00×70,00×85,00 cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Λάντζα κλειστή. 

Διαστάσεις: 160,00×70,00×85,00cm 

Γούρνες: Δύο διαστάσεων 50,00×50,00cm. 

Πόρτες: υρόμενες. 

Καπάκι: καφωτό με βούλες αποστράγγισης και σήκωμα στην πλάτη 6,00cm για καλύτερη 

στεγανότητα. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,80mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα INOX. 
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Επιπλέον χαρακτηριστικά:  

 τιβαρή κατασκευή. 

 Φωρίς πλάτη για ευκολία συνδέσεων υδραυλικών. 
 

14. Ερμάριο 200×70×85 cm με πόρτες συρόμενες. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: υρόμενες. 

Ράφι: Ένα στην μέση. 

Διαστάσεις: 200,00×70,00×85,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 
 

15. Θάλαμος θερμαινόμενος 137×82×207 cm, με μόνωση, 2 πόρτες, 10 σχάρες INOX σε 

κάθε πόρτα. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Θάλαμος θερμαινόμενος. 

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα. 

χάρες:  

 Δέκα σχάρες INOX. 

 Δέκα ζεύγη οδηγούς για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1. 

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και 8cm στο πάτωμα. 

Φαρακτηριστικά Θέρμανσης: Θέρμανση με αέρα. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξείδωτα. 
 

16. Ερμάριο σκευών 120×70×200 cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 3 ράφια. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο σκευών. 

Πόρτες: Δύο συρόμενες 

Ράφια: Σρία. 

Γεωμετρικές διαστάσεις: 120,00×70,00×200,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 
 

17. Θάλαμος συντήρησης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε 

κάθε πόρτα. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Θάλαμος συντήρησης. 

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα. 

χάρες:  

 Σρεις πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm. 

 Σρία ζεύγη για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1. 

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και πάχους 8cm στο πάτωμα. 

Φαρακτηριστικά Χύξης: 

 Bεβιασμένης ψύξης. 

 Υρέον οικολογικό R290. 

 Εύρος θερμοκρασίας: Από -1oC έως +10oC. 

 Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm. 

Φωρητικότητα: 1.200-1250lt. 
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Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξείδωτα. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

 Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες 

 Σερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας. 

 Αγωγός στην πλάτη του ψυγείου για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης 

 Εσωτερικός φωτισμός LED. 

Ισχύς: 650Watt 

Σροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz. 
 

18. Θάλαμος κατάψυξης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε 

κάθε πόρτα. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Θάλαμος κατάψυξης. 

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα. 

χάρες:  

 Σρεις πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm. 

 Σρία ζεύγη για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN1/1. 

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και πάχους 8cm στο πάτωμα. 

Φαρακτηριστικά Χύξης: 

 Bεβιασμένης ψύξης. 

 Υρέον οικολογικό R290. 

 Εύρος θερμοκρασίας: Από 0oC έως -20oC. 

 Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm. 

Φωρητικότητα: 1.200-1.250lt. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξείδωτα. 

Ισχύς: 850Watt 

Σροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

 Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες 

 Σερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας. 

 Αγωγός στην πλάτη του ψυγείου για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης 
 

19. Ραφιέρα επιδαπέδια 150×60×180 cm, με 4 ράφια.  

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ραφιέρα επιδαπέδια – λυόμενη. 

Ράφι: Σέσσερα ρυθμιζόμενα ανά 10cm. 

Διαστάσεις: 150,00×60,00×180,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος: 0,80mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 
 

20. Ραφιέρα επιδαπέδια 120×60×180 cm, με 4 ράφια. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ραφιέρα επιδαπέδια - λυόμενη. 

Ράφι: Σέσσερα ρυθμιζόμενα ανά 10cm. 

Διαστάσεις: 120,00×60,00×180,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος: 0,80mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 
 

21. Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος 5kgr 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος. 
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Φωρητικότητα: 5kg. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304. 

Ισχύς: 0,50HP. 

Φρόνος αποφλοίωσης: 2 – 3 min 

Παραγωγή: 100kg/h 
 

22. ύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής τύπου F. 

ύστημα τοπικής εφαρμογής, τύπου F, για το μαγειρείο διαστάσεων 370,00cm×100,00cm περίπου 

με 2 καπναγωγούς, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους επαγγελματικών μαγειρείων πλήρες, 

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση. Σο 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. Σην εγκύκλιο Διαταγή για την έγκριση του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού (Wet 

Chemical), από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού ώματος. 

2. Σην Έκθεση Ανάλυσης του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού (Wet Chemical) από το 

γενικό Φημείο του Κράτους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 61047 Υ.701.6/27-11-2009 

(παράγραφος 9) εγκύκλιο Διαταγή του Πυροσβεστικού ώματος. 

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

4. Σην τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος, προσαρμοσμένη στο εν λόγω μαγειρείο, 

έτοιμη για κατάθεση στην Πυροσβεστική Τπηρεσία 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 Σελικό Φρήστη. 

8. Τπεύθυνη Δήλωση προς την Πυροσβεστική Τπηρεσία, 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. 

 

ιάτιστα 09 επτεμβρίου 2021 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 09.09.2021  

Ο Δήμαρχος Βοΐου Ο Προϊστάμενος 

Σμήματος Προμηθειών 

Δήμου Βοΐου 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

Ζευκλής Φρήστος 

 

 

Μυλωνάς ωτήριος 

Οικονομολόγος 

 

 

Λάζαρος Γ. Κώτσικας 

Πολιτικός Μηχανικός, PhD 

Ειδικός υνεργάτης 

Δημάρχου Βοΐου 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗ 

ΔΗΜΟ ΒΟΩΟΤ 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 16751/09.09.2021 
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ΤΠΟΕΡΓΟ 1 «Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για το ΚΗΥΗ 

ιάτιστας» 

 

ΣΕΤΦΟ: Προμετρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΑΣΙΣΑ, επτέμβριος 2021 

  



ΣΕΤΦΟ: Προμετρήσεις 

2 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΜΦ 

1 
Κουζίνα ηλεκτρική 126×90×85cm, με 6 εστίες και φούρνο εσωτερικών διαστάσεων 

54×70×30cm. 
1 

2 Υριτέζα ηλεκτρική διπλή χωρητικότητας 13+13lt, διαστάσεις 74×64×44 cm. 1 

3 
Υούρνος ηλεκτρικός κυκλοθυμικός ατμού. 

Διαστάσεις 110,20×93,20×181,20cm, για 20×2/1GN ή 40×1/1GN. 
1 

3α Σαψί GN 1/1X6,50, διαστάσεις 53,00×32,50×6,50cm. 40 

3β Σαψί GN 2/1X6,50, διαστάσεις 65,00×53,00×6,50cm 20 

4 Ερμάριο 100×90×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. 1 

5 Ερμάριο 80×90×85cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες με 1 ράφι στη μέση. 1 

6 Ερμάριο βάση φριτέζας 74×90×60cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες χωρίς ράφι στη μέση. 1 

7 Υούσκα τοίχου 370×90×60cm, με υποδοχές για φίλτρα (χωρίς μοτέρ απορρόφησης). 1 

8 Ερμάριο 100×70×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. 1 

9 Λάντζα κλειστή 140×70×85cm, με 2 γούρνες 40×40×25. 1 

10 Χυγείο πάγκος συντήρηση 185×70×85cm, με 3 πόρτες. 1 

10α Ραφιέρα επιτραπέζια 185×35×70cm με 2 ράφια (για το ψυγείο). 1 

11 
Ερμάριο διπλής όψεως 180×70×85cm, με συρόμενες πόρτες και από τις 2 πλευρές με 1 ράφι 

στη μέση. 
1 

11α Ραφιέρα επιτραπέζια 180×35×70cm με 2 ράφια (για το ερμάριο). 1 

12 Πλυντήριο πιάτων, διαστάσεις 75×88×139cm. 1 

13 Λάντζα κλειστή 160×70×85cm με 2 γούρνες 50×50cm. 1 

14 Ερμάριο 200×70×85cm με πόρτες συρόμενες. 1 

15 
Θάλαμος θερμαινόμενος 137×82×207cm, με μόνωση, 2 πόρτες, 10 σχάρες INOX σε κάθε 

πόρτα. 
1 

16 Ερμάριο σκευών 120×70×200cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 3 ράφια. 1 

17 
Θάλαμος συντήρησης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε κάθε 

πόρτα. 
2 

18 
Θάλαμος κατάψυξης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε κάθε 

πόρτα. 
1 

19 Ραφιέρα επιδαπέδια 150×60×180cm, με 4 ράφια.  1 

20 Ραφιερα επιδαπέδια 120×60×180cm, με 4 ράφια. 1 

21 Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος 5kgr. 1 

22 ύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής τύπου F. 1 

 

 

ιάτιστα 09 επτεμβρίου 2021 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 09.09.2021  

Ο Δήμαρχος Βοΐου Ο Προϊστάμενος 

Σμήματος Προμηθειών 

Δήμου Βοΐου 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

Ζευκλής Φρήστος 

 

 

Μυλωνάς ωτήριος 

Οικονομολόγος 

 

 

Λάζαρος Γ. Κώτσικας 

Πολιτικός Μηχανικός, PhD 

Ειδικός υνεργάτης 

Δημάρχου Βοΐου 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗ 

ΔΗΜΟ ΒΟΩΟΤ 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 16751/09.09.2021 

 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ «Δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας 

ηλικιωμένων από τα Κ.Η.Υ.Η. του Δήμου Βοΐου» 

ΤΠΟΕΡΓΟ 1 «Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για το ΚΗΥΗ 

ιάτιστας» 

 

ΣΕΤΦΟ: Προϋπολογισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΑΣΙΣΑ, ΑΤΓΟΤΣΟ 2021 

  



ΣΕΤΦΟ: Προϋπολογισμός 

2 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΜΦ 
ΣΙΜΗ/ΣΜΦ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 
Κουζίνα ηλεκτρική 126×90×85cm, με 6 εστίες και φούρνο 

εσωτερικών διαστάσεων 54×70×30cm. 
1 3.400,00 3.400,00 

2 
Υριτέζα ηλεκτρική διπλή χωρητικότητας 13+13lt, διαστάσεις 

74×64×44 cm. 
1 700,00 700,00 

3 
Υούρνος ηλεκτρικός κυκλοθυμικός ατμού. 

Διαστάσεις 110,20×93,20×181,20cm, για 20×2/1GN ή 40×1/1GN. 
1 30.700,00 30.700,00 

3α Σαψί GN 1/1X6,50, διαστάσεις 53,00×32,50×6,50cm. 40 30,00 1.200,00 

3β Σαψί GN 2/1X6,50, διαστάσεις 65,00×53,00×6,50cm. 20 50,00 1.000,00 

4 Ερμάριο 100×90×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. 1 490,00 490,00 

5 Ερμάριο 80×90×85cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες με 1 ράφι στη μέση. 1 450,00 450,00 

6 
Ερμάριο βάση φριτέζας 74×90×60cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες χωρίς 

ράφι στη μέση. 
1 450,00 450,00 

7 
Υούσκα τοίχου 370×90×60cm, με υποδοχές για φίλτρα (χωρίς μοτέρ 

απορρόφησης). 
1 670,00 670,00 

8 Ερμάριο 100×70×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. 1 470,00 470,00 

9 Λάντζα κλειστή 140×70×85cm, με 2 γούρνες 40×40×25. 1 600,00 600,00 

10 Χυγείο πάγκος συντήρηση 185×70×85cm, με 3 πόρτες. 1 1.100,00 1.100,00 

10α Ραφιέρα επιτραπέζια 185×35×70cm με 2 ράφια (για το ψυγείο). 1 300,00 300,00 

11 
Ερμάριο διπλής όψεως 180×70×85cm, με συρόμενες πόρτες και από 

τις 2 πλευρές με 1 ράφι στη μέση. 
1 800,00 800,00 

11α Ραφιέρα επιτραπέζια 180×35×70cm με 2 ράφια (για το ερμάριο). 1 280,00 280,00 

12 Πλυντήριο πιάτων, διαστάσεις 75×88×139cm. 1 2.950,00 2.950,00 

13 Λάντζα κλειστή 160×70×85cm με 2 γούρνες 50×50cm. 1 640,00 640,00 

14 Ερμάριο 200×70×85cm με πόρτες συρόμενες. 1 530,00 530,00 

15 
Θάλαμος θερμαινόμενος 137×82×207cm, με μόνωση, 2 πόρτες, 10 

σχάρες INOX σε κάθε πόρτα. 
1 1.950,00 1.950,00 

16 Ερμάριο σκευών 120×70×200cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 3 ράφια. 1 670,00 670,00 

17 
Θάλαμος συντήρησης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες 

πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα. 
2 1.550,00 3.100,00 

18 
Θάλαμος κατάψυξης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες 

πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα. 
1 1.700,00 1.700,00 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΜΦ 
ΣΙΜΗ/ΣΜΦ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

19 Ραφιέρα επιδαπέδια 150×60×180cm, με 4 ράφια.  1 400,00 400,00 

20 Ραφιέρα επιδαπέδια 120×60×180cm, με 4 ράφια. 1 400,00 400,00 

21 Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος 5kgr. 1 1.100,00 1.100,00 

22 ύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής τύπου F. 1 1.900,00 1.900,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 57.950,00 

ΥΠΑ (24,00%): 13.908,00 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 71.858,00 

 

 

ιάτιστα 09 επτεμβρίου 2021 
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1. Κουζίνα ηλεκτρική 126×90×85 cm, με 6 εστίες και φούρνο εσωτερικών διαστάσεων 

54×70×30 cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Κουζίνα ηλεκτρική με 6 εστίες και φούρνο. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 126×90×85cm 

Εσωτερικές διαστάσεις φούρνου: 54×70×30cm 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304. 

Ισχύς: 23,00kW 

Σροφοδοσία: 3L+N, 230V 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Θερμοθάλαμος με επαγωγή θερμότητας για την διατήρηση της 

θερμοκρασίας των μαγειρευμένων γευμάτων. 

τιμή ανά τεμάχιο  3.400,00 €  τρεισ χιλιάδεσ τετρακόςια  ευρώ  

 

2. Υριτέζα ηλεκτρική διπλή χωρητικότητας 13+13lt, διαστάσεις 74×64×44 cm. 
Βασικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρική φριτέζα διπλής χωρητικότητας 13+13lt. 

Διαστάσεις: 74,00×64,00×44,00cm. 

Θερμοκρασία: 50οC – 200οC. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο AISI 304. 

Ισχύς: 2×8,40kW 

Σροφοδοσία: 3L+N, 380V 

τιμή ανά τεμάχιο  700,00 €  επτακόςια ευρώ  

3. Υούρνος ηλεκτρικός κυκλοθυμικός ατμού. Διαστάσεις 110,20×93,20×181,20 cm, 

για 20×2/1GN ή 40×1/1GN. 

Βασικά χαρακτηριστικά: Υούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός και ατμού με συνδυαστικό μαγείρεμα 

με 95 προγράμματα.  

Αυτόματο πλύσιμο: ΝΑΙ 

Αριθμός γευμάτων: 300/500. 

Διαστάσεις: 110,20×93,20×181,20cm. 

Φωρητικότητα: 20×2/1GN ή 40×1/1GN. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο AISI 304. 

Ισχύς: 73,20kW 
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Σροφοδοσία: 3 NAC, 400V -50Hz. 

τιμή ανά τεμάχιο  30.700,00 €  τριάντα χιλιάδεσ επτακόςια  ευρώ  

 

3α Σαψί GN 1/1X6,50, διαστάσεις 53,00×32,50×6,50cm 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Σαψί GN 1/1X6,50.  

Διαστάσεις: 53,00×32,50×6,50cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο υλικό κατάλληλο για φούρνο. 

τιμή ανά τεμάχιο  30,00 €  τριάντα ευρώ  

3β Σαψί GN 2/1X6,50, διαστάσεις 65,00×53,00×6,50cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Σαψί GN 2/1X6,50.  

Διαστάσεις: 65,00×53,00×6,50cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο υλικό κατάλληλο για φούρνο. 

τιμή ανά τεμάχιο  50,00 €  πενήντα ευρώ  

4 Ερμάριο 100×90×85 cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: Δύο συρόμενες. 

Ράφι: Ένα στην μέση. 

Γεωμετρικές διαστάσεις: 100,00×90,00×85,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

τιμή ανά τεμάχιο  490,00 €  τετρακόςια ενενήντα ευρώ  

 

5 Ερμάριο 80×90×85, με 2 πόρτες ανοιγόμενες με 1 ράφι στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες. 

Ράφι: Ένα στην μέση. 

Διαστάσεις: 80×90×85cm. 
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Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

τιμή ανά τεμάχιο  450,00 €  τετρακόςια πενήντα ευρώ  

 

6 Ερμάριο βάση φριτέζας 74×90×60 cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες χωρίς ράφι στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες. 

Ράφι: -- 

Διαστάσεις: 74,00×90,00×60,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

τιμή ανά τεμάχιο  450,00 €  τετρακόςια πενήντα ευρώ  

 

7 Υούσκα τοίχου 370×90×60cm, με υποδοχές για φίλτρα (χωρίς μοτέρ απορρόφησης). 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Υούσκα τοίχου, στιβαρή κατασκευή. 

Τποδοχές για φίλτρα: ΝΑΙ 

Μοτέρ απορρόφησης: ΟΦΙ 

Διαστάσεις: 370×90×60cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

τιμή ανά τεμάχιο  670,00 €  εξακόςια εβδομήντα ευρώ  

 

8 Ερμάριο 100×70×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: Δύο συρόμενες. 

Ράφι: Ένα στην μέση. 

Διαστάσεις: 100,00×70,00×85,00cm. 
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Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

τιμή ανά τεμάχιο  470,00 €  τετρακόςια εβδομήντα ευρώ  

 

9 Λάντζα κλειστή 140×70×85cm, με 2 γούρνες 40×40×25 cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Λάντζα κλειστή. 

Διαστάσεις: 140,00×40,00×25,00cm 

Γούρνες: Δύο διαστάσεων 40,00×40,00×25,00cm. 

Πόρτες: υρόμενες. 

Καπάκι: καφωτό με βούλες αποστράγγισης και σήκωμα στην πλάτη 6,00cm για καλύτερη 

στεγανότητα. 

Φωρητικότητα: 510lt. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,80mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά:  

 τιβαρή κατασκευή. 

 Φωρίς πλάτη για ευκολία συνδέσεων υδραυλικών 

τιμή ανά τεμάχιο  600,00 € εξακόςια  ευρώ  

 

10 Χυγείο πάγκος συντήρηση 185×70×85cm, με 3 πόρτες. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Χυγείο πάγκος συντήρησης. 

Πόρτες: Σρεις ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα. 

χάρες:  

 Μια πλαστικοποιημένη ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm. 

 Ένα ζεύγος για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1. 

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 6cm. 

Φαρακτηριστικά Χύξης: 

 Σύπος βεβιασμένης ψύξης. 

 Υρέον οικολογικό R290. 
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 Εύρος θερμοκρασίας: Από 0oC έως +10oC. 

 Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 185,00×70,00×85,00cm. 

Φωρητικότητα: 510lt. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξείδωτα. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

 Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες 

 τοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία. 

 Σερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας. 

 Εσωτερικός φωτισμός LED. 

Ισχύς: 350Watt 

Σροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz. 

τιμή ανά τεμάχιο  1.100,00 €  χίλια εκατόν  ευρώ  

 

10α Ραφιέρα επιτραπέζια 185×35×70 cm με 2 ράφια (για το ψυγείο). 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ραφιέρα επιτραπέζια λυόμενη, στιβαρής κατασκευής προοριζόμενη για το 

ψυγείο (10). 

Ράφι: Δύο ρυθμιζόμενα ανά 10cm. 

Διαστάσεις: 185,00×35,00×70,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχους 0,8mm. 

τιμή ανά τεμάχιο  300,00 €  τριακόςια  ευρώ  

 

11 Ερμάριο διπλής όψεως 180×70×85 cm, με συρόμενες πόρτες και από τις 2 πλευρές 

με 1 ράφι στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο διπλής όψεως. 

Πόρτες: υρόμενες και από τις δύο πλευρές. 

Ράφι: Ένα στην μέση. 

Διαστάσεις: 180,00×70,00×85,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 
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Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

τιμή ανά τεμάχιο  800,00 € οκτακόςια ευρώ  

 

11α Ραφιέρα επιτραπέζια 180×35×70 cm με 2 ράφια (για το ερμάριο). 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Επιτραπέζια λυόμενη και θα προορίζεται για το ερμάριο (11). 

Πόρτες: Δύο συρόμενες. 

Ράφι: Δύο ρυθμιζόμενα ανά 10cm. 

Διαστάσεις: 180,00×35,00×70,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

τιμή ανά τεμάχιο  280,00 € διακόςια εξήντα ευρώ  

 

12 Πλυντήριο πιάτων, διαστάσεις 75×88×139 cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Πλυντήριο πιάτων. 

Πόρτα: Μία με άνοιγμα 40cm. 

Φρόνος πλύσης: 120sec. 

Φωρητικότητα κάδου: έως 60lt. 

Ράφι: Ένα στην μέση.  

Διαστάσεις: 75,00×88,00×139,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Καλάθι: διαστάσεις 50,00×50,00cm. 

Μέγιστη Ισχύς: 8,60kW. 

Ισχύς boiler: 7,50kW. 

Ισχύς αντλίας: 5,00HP. 

Κινητήρια ισχύς κάδου: 6kW. 

Σροφοδοσία: 380 – 415V 3 ~ N 50/60Hz. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά 

 Δυνατότητα εύκολης χρήσης και καθαρισμού. 
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 Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος 

 Θερμό – ασφάλεια boiler και κάδου. 

 τάνταρ θερμόμετρο boiler και κάδου. 

τιμή ανά τεμάχιο  2.950,00 € δφο χιλιάδεσ εννιακόςια πενήντα ευρώ  

 

13 Λάντζα κλειστή διαστάσεων 160,00×70,00×85,00 cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Λάντζα κλειστή. 

Διαστάσεις: 160,00×70,00×85,00cm 

Γούρνες: Δύο διαστάσεων 50,00×50,00cm. 

Πόρτες: υρόμενες. 

Καπάκι: καφωτό με βούλες αποστράγγισης και σήκωμα στην πλάτη 6,00cm για καλύτερη 

στεγανότητα. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,80mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά:  

 τιβαρή κατασκευή. 

 Φωρίς πλάτη για ευκολία συνδέσεων υδραυλικών. 

τιμή ανά τεμάχιο  640,00 €  εξακόςια ςαράντα ευρώ  

 

14 Ερμάριο 200×70×85 cm με πόρτες συρόμενες. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: υρόμενες. 

Ράφι: Ένα στην μέση. 

Διαστάσεις: 200,00×70,00×85,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

τιμή ανά τεμάχιο  530,00 €  πεντακόςια τριάντα ευρώ  
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15 Θάλαμος θερμαινόμενος 137×82×207 cm, με μόνωση, 2 πόρτες, 10 σχάρες INOX σε 

κάθε πόρτα. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Θάλαμος θερμαινόμενος. 

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα. 

χάρες:  

 Δέκα σχάρες INOX. 

 Δέκα ζεύγη οδηγούς για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1. 

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και 8cm στο πάτωμα. 

Φαρακτηριστικά Θέρμανσης: Θέρμανση με αέρα. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξείδωτα. 

τιμή ανά τεμάχιο  1.950,00 €  χίλια εννιακόςια πενήντα ευρώ  

 

16 Ερμάριο σκευών 120×70×200 cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 3 ράφια. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο σκευών. 

Πόρτες: Δύο συρόμενες 

Ράφια: Σρία. 

Γεωμετρικές διαστάσεις: 120,00×70,00×200,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

τιμή ανά τεμάχιο  670,00 €  εξακόςια εβδομήντα ευρώ  

 

17 Θάλαμος συντήρησης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε 

κάθε πόρτα. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Θάλαμος συντήρησης. 

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα. 

χάρες:  

 Σρεις πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm. 
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 Σρία ζεύγη για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1. 

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και πάχους 8cm στο πάτωμα. 

Φαρακτηριστικά Χύξης: 

 Bεβιασμένης ψύξης. 

 Υρέον οικολογικό R290. 

 Εύρος θερμοκρασίας: Από -1oC έως +10oC. 

 Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm. 

Φωρητικότητα: 1.200-1250lt. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξείδωτα. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

 Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες 

 Σερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας. 

 Αγωγός στην πλάτη του ψυγείου για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης 

 Εσωτερικός φωτισμός LED. 

Ισχύς: 650Watt 

Σροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz. 

τιμή ανά τεμάχιο  1.550,00 €  χίλια πεντακόςια πενήντα ευρώ  

 

18 Θάλαμος κατάψυξης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες πλαστικοποιημένες σε 

κάθε πόρτα. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Θάλαμος κατάψυξης. 

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα. 

χάρες:  

 Σρεις πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm. 

 Σρία ζεύγη για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN1/1. 

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και πάχους 8cm στο πάτωμα. 

Φαρακτηριστικά Χύξης: 

 Bεβιασμένης ψύξης. 

 Υρέον οικολογικό R290. 

 Εύρος θερμοκρασίας: Από 0oC έως -20oC. 
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 Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm. 

Φωρητικότητα: 1.200-1.250lt. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξείδωτα. 

Ισχύς: 850Watt 

Σροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

 Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες 

 Σερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας. 

 Αγωγός στην πλάτη του ψυγείου για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης. 

τιμή ανά τεμάχιο  1.700,00 €  χίλια επτακόςια  ευρώ  

 

19 Ραφιέρα επιδαπέδια 150×60×180 cm, με 4 ράφια.  

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ραφιέρα επιδαπέδια – λυόμενη. 

Ράφι: Σέσσερα ρυθμιζόμενα ανά 10cm. 

Διαστάσεις: 150,00×60,00×180,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος: 0,80mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

τιμή ανά τεμάχιο  400,00 € τετρακόςια ευρώ  

 

 

20 Ραφιέρα επιδαπέδια 120×60×180 cm, με 4 ράφια. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ραφιέρα επιδαπέδια - λυόμενη. 

Ράφι: Σέσσερα ρυθμιζόμενα ανά 10cm. 

Διαστάσεις: 120,00×60,00×180,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος: 0,80mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

τιμή ανά τεμάχιο  400,00 €  τετρακόςια  ευρώ  
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21 Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος 5kgr 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος. 

Φωρητικότητα: 5kg. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304. 

Ισχύς: 0,50HP. 

Φρόνος αποφλοίωσης: 2 – 3 min 

Παραγωγή: 100kg/h 

τιμή ανά τεμάχιο  1.100,00 €  χίλια εκατόν  ευρώ  

 

22 ύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής τύπου F. 

ύστημα τοπικής εφαρμογής, τύπου F, για το μαγειρείο διαστάσεων 370,00cm×100,00cm περίπου 

με 2 καπναγωγούς, κατάλληλο για τοποθέτηση σε χώρους επαγγελματικών μαγειρείων πλήρες, 

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση. Σο 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. Σην εγκύκλιο Διαταγή για την έγκριση του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού (Wet 

Chemical), από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού ώματος. 

2. Σην Έκθεση Ανάλυσης του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού (Wet Chemical) από το 

γενικό Φημείο του Κράτους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 61047 Υ.701.6/27-11-2009 

(παράγραφος 9) εγκύκλιο Διαταγή του Πυροσβεστικού ώματος. 

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

4. Σην τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος, προσαρμοσμένη στο εν λόγω μαγειρείο, 

έτοιμη για κατάθεση στην Πυροσβεστική Τπηρεσία 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 Σελικό Φρήστη. 
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8. Τπεύθυνη Δήλωση προς την Πυροσβεστική Τπηρεσία, 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. 

τιμή ανά τεμάχιο 1.900,00 € χίλια εννιακόςια  ευρώ 

 

 

ιάτιστα 09 επτεμβρίου 2021 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 09.09.2021  

Ο Δήμαρχος Βοΐου Ο Προϊστάμενος 

Σμήματος Προμηθειών 

Δήμου Βοΐου 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

Ζευκλής Φρήστος 

 

 

Μυλωνάς ωτήριος 

Οικονομολόγος 

 

 

Λάζαρος Γ. Κώτσικας 

Πολιτικός Μηχανικός, PhD 

Ειδικός υνεργάτης 

Δημάρχου Βοΐου 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗ 

ΔΗΜΟ ΒΟΩΟΤ 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 16751/09.09.2021 

 

 

ΠΡΑΞΗ «Δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης  των 

παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας 

ηλικιωμένων από τα Κ.Η.Υ.Η. του Δήμου Βοΐου» 

ΤΠΟΕΡΓΟ 1 «Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης για το ΚΗΥΗ 

ιάτιστας» 

ΣΕΤΦΟ: Γενική και Ειδική υγγραφή Τποχρεώσεων 

 

ΙΑΣΙΣΑ, επτέμβριος 2021 
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Άρθρο 1ο:     Αντικείμενο συγγραφής. 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η υγγραφή Τποχρεώσεων για την προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού εστίασης στο Κέντρο Ημερήσιας Υροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΥΗ) ιάτιστας του Δήμου 

Βοΐου.  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 2ο:     Ισχύουσες διατάξεις. 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

- του ν. 4782/2021 (Α' 36/09.03.2021) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς  της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία” 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό υνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό υνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 324-337 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, υγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα-Σροποποίηση Διατάξεων  του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνέδριο» 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Υόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Χηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

- του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.  

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Τπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
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- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Τπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 

- της αριθμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Σιμολόγηση στο 

πλαίσιο των Δημόσιων υμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων υμβάσεων». 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του υμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΦ) OJ L 119,  

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 

Άρθρο 3ο:     ειρά  ισχύος  τευχών. 

Σα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των 

περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται  ως κάτωθι:           

α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

δ. Σο τιμολόγιο μελέτης και η Σεχνική Περιγραφή 

ε. Η προσφορά του μειοδότη 

 

Άρθρο 4ο:     Προϋπολογισμός  προμήθειας. 

Η δαπάνη για την συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογίζεται σε 71.858,00€ € συμπεριλαμβανομένου 

Υ.Π.Α. 24 % και θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) 

Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης και 

αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών (Κωδ. Πρόσκλησης 143)» 

 

Άρθρο 5ο:     Σρόπος  αναθέσεως  της προμήθειας. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία του 

άρθρου 27 του ν. 4412/16 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα 

προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των 

ειδών της προμήθειας. 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού θα συντάσσεται σχετική σύμβαση η οποία θα υπογράφεται 

από τα δύο μέρη. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

θα είναι 4% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς Υ.Π.Α. 

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει 

ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ανάλογα με το μέγεθος αυτών είτε να 

αποκαταστήσει αυτές η να αντικαταστήσει το υλικό σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής 

παραλαβής και τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Ο κατασκευαστής απαιτείται να διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις που καθιστούν τις κατασκευές 

ασφαλείς. 

Σα είδη θα είναι 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 

 

Άρθρο 6ο:     Προθεσμία  παράδοσης. 

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε αίθουσα του πρώτου επιπέδου του κτιρίου του ΚΑΠΗ ιάτιστας στο 

οποίο στεγάζεται το ΚΗΥΗ ιάτιστας.  

O προμηθευτής θα αναλάβει να τοποθετήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία την 

εγκατάσταση, μέσα σε έξι (06) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Μετά την παράδοση του εξοπλισμού στον Δήμο, θα παραδοθούν οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις, οι 

οδηγίες χρήσεως, τα βιβλία συντηρήσεων, καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο ή άλλο 

πιστοποιητικό απαιτείται από τη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 7ο:     Παραλαβή. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής  κατόπιν μακροσκοπικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, με την έκδοση σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής, εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση του συνόλου της προμήθειας 

τηρουμένων των διαδικασιών που  προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8ο:     Σρόπος πληρωμής, φόροι, τέλη, κρατήσεις, αναθεώρηση τιμών 

Η  πληρωμή  θα  γίνει  μόλις  ολοκληρωθεί  η παράδοση και πλήρης τοποθέτηση του εξοπλισμού, και  

υποβληθούν  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά  πληρωμής.   

Σα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

- Σιμολόγιο του προμηθευτή. 

- Πιστοποιητικά συμμόρφωσης εξοπλισμού 

- Υορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Ο Υ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Βοΐου. 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 

εξόδων εκτελωνισμού (εφ’ όσον απαιτούνται) τέλη και εισφορές υπέρ του δημοσίου, που ισχύουν 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Η πληρωμή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 9ο:     Λύση, Καταγγελία ύμβασης, Έκπτωση Αναδόχου 

Ο Δήμος Βοΐου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

i) Αν ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, παρά τις προς τούτο 

οχλήσεις της υπηρεσίας. 

ii) Αν ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση χωρίς την άδεια της υπηρεσίας. 

iii) Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 

σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

iv) Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

 

Άρθρο 10ο:     Εγγύηση - Ανταλλακτικά 

Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών περιγράφεται από το Σεύχος Σεχνικών 

Προδιαγραφών και καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων και θα αρχίζει από την 

παραλαβή του είδους πλήρους και έτοιμου για λειτουργία. 

Επί ποινή αποκλεισμού, τα υπό προμήθεια είδη θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας 

χρονικής διάρκειας τουλάχιστον για δύο (2) έτη. 
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Ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμεύεται πως μπορεί να προμηθεύσει με ανταλλακτικά των 

εξοπλισμών που θα τοποθετηθούν για τουλάχιστον δέκα έτη. 

Ο προμηθευτής θα προσκομιστεί Τπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση βλάβης κάποιου μηχανήματος 

οφείλει σε χρονικό διάστημα 24-48 ωρών, από την ενημέρωση της υπηρεσίας, να διαγνώσει το 

πρόβλημα και σε χρονικό διάστημα 24-48 ωρών να επισκευάσει τη ζημία του. 

 

Άρθρο 11ο:     Σελικές διατάξεις. 

χετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών μεταξύ Δήμου και προμηθευτή, πριν και 

μετά την  υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016. 
 

 

ιάτιστα 09 επτεμβρίου 2021 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 09.09.2021  

Ο Δήμαρχος Βοΐου Ο Προϊστάμενος 

Σμήματος Προμηθειών 

Δήμου Βοΐου 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

Ζευκλής Φρήστος 

 

 

Μυλωνάς ωτήριος 

Οικονομολόγος 

 

 

Λάζαρος Γ. Κώτσικας 

Πολιτικός Μηχανικός, PhD 

Ειδικός υνεργάτης 

Δημάρχου Βοΐου 
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ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΜΕ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1 

Σα είδη θα είναι 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. 

ΝΑΙ   

2 
τις διαστάσεις των τμημάτων του εξοπλισμού η επιτρεπόμενη ανοχή είναι ίση 

με ±5,00%. 
ΝΑΙ   

3 Σα πιστοποιητικά θα είναι στην Ελληνική η Αγγλική γλώσσα. ΝΑΙ   

4 

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. 

ΝΑΙ   

5 
Σα υπό προμήθεια είδη θα καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας 

χρονικής διάρκειας τουλάχιστον για δύο (2) έτη. 
ΝΑΙ   

6 

Ο προμηθευτής θα προσκομιστεί Τπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση βλάβης 

κάποιου μηχανήματος οφείλει σε χρονικό διάστημα 24-48 ωρών, από την 

ενημέρωση της υπηρεσίας, να διαγνώσει το πρόβλημα και σε χρονικό 

διάστημα 24-48 ωρών να επισκευάσει τη ζημία του. 

ΝΑΙ   

7 
Ο προμηθευτής θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση για δεκαετή υποστήριξη 

σε παροχή ανταλλακτικών. 
   

8 Ο προμηθευτής θα προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια για τα υπό προμήθεια είδη.    

9 
Ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χρήστες 

του εξοπλισμού. 
   

ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

10 

Κουζίνα ηλεκτρική 126×90×85 cm, με 6 εστίες και φούρνο εσωτερικών 

διαστάσεων 54×70×30 cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Κουζίνα ηλεκτρική με 6 εστίες και φούρνο. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 126×90×85cm 

Εσωτερικές διαστάσεις φούρνου: 54×70×30cm 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304. 

Ισχύς: 23,00kW 

Σροφοδοσία: 3L+N, 230V 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Θερμοθάλαμος με επαγωγή θερμότητας για την 

διατήρηση της θερμοκρασίας των μαγειρευμένων γευμάτων. 

ΝΑΙ   

11 

Υριτέζα ηλεκτρική διπλή χωρητικότητας 13+13lt, διαστάσεις 74×64×44 cm. 

Βασικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρική φριτέζα διπλής χωρητικότητας 13+13lt. 

Διαστάσεις: 74,00×64,00×44,00cm. 

Θερμοκρασία: 50οC – 200οC. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο AISI 304. 

Ισχύς: 2×8,40kW 

Σροφοδοσία: 3L+N, 380V 

ΝΑΙ   

12 

Υούρνος ηλεκτρικός κυκλοθυμικός ατμού. Διαστάσεις 

110,20×93,20×181,20 cm, για 20×2/1GN ή 40×1/1GN. 

Βασικά χαρακτηριστικά: Υούρνος ηλεκτρικός κυκλοθερμικός και ατμού με 

συνδυαστικό μαγείρεμα με 95 προγράμματα.  

Αυτόματο πλύσιμο: ΝΑΙ 

Αριθμός γευμάτων: 300/500. 

Διαστάσεις: 110,20×93,20×181,20cm. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Φωρητικότητα: 20×2/1GN ή 40×1/1GN. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο AISI 304. 

Ισχύς: 73,20kW 

Σροφοδοσία: 3 NAC, 400V -50Hz. 

13 

Σαψί GN 1/1X6,50, διαστάσεις 53,00×32,50×6,50cm 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Σαψί GN 1/1X6,50.  

Διαστάσεις: 53,00×32,50×6,50cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο υλικό κατάλληλο για φούρνο. 

ΝΑΙ   

14 

Σαψί GN 2/1X6,50, διαστάσεις 65,00×53,00×6,50cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Σαψί GN 2/1X6,50.  

Διαστάσεις: 65,00×53,00×6,50cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο υλικό κατάλληλο για φούρνο. 

ΝΑΙ   

15 

Ερμάριο 100×90×85 cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: Δύο συρόμενες. 

Ράφι: Ένα στην μέση. 

Γεωμετρικές διαστάσεις: 100,00×90,00×85,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

   

16 

Ερμάριο 80×90×85, με 2 πόρτες ανοιγόμενες με 1 ράφι στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες. 

Ράφι: Ένα στην μέση. 

Διαστάσεις: 80×90×85cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

   

17 

Ερμάριο βάση φριτέζας 74×90×60 cm, με 2 πόρτες ανοιγόμενες χωρίς ράφι 

στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες. 

Ράφι: -- 

Διαστάσεις: 74,00×90,00×60,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

   

18 

Υούσκα τοίχου 370×90×60cm, με υποδοχές για φίλτρα (χωρίς μοτέρ 

απορρόφησης). 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Υούσκα τοίχου, στιβαρή κατασκευή. 

Τποδοχές για φίλτρα: ΝΑΙ 

Μοτέρ απορρόφησης: ΟΦΙ 

Διαστάσεις: 370×90×60cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

   

19 

Ερμάριο 100×70×85cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 1 ράφι στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: Δύο συρόμενες. 

Ράφι: Ένα στην μέση. 

Διαστάσεις: 100,00×70,00×85,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 
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20 

Λάντζα κλειστή 140×70×85cm, με 2 γούρνες 40×40×25 cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Λάντζα κλειστή. 

Διαστάσεις: 140,00×40,00×25,00cm 

Γούρνες: Δύο διαστάσεων 40,00×40,00×25,00cm. 

Πόρτες: υρόμενες. 

Καπάκι: καφωτό με βούλες αποστράγγισης και σήκωμα στην πλάτη 6,00cm 

για καλύτερη στεγανότητα. 

Φωρητικότητα: 510lt. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,80mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά:  

• τιβαρή κατασκευή. 

• Φωρίς πλάτη για ευκολία συνδέσεων υδραυλικών 

ΝΑΙ   

21 

Χυγείο πάγκος συντήρηση 185×70×85cm, με 3 πόρτες. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Χυγείο πάγκος συντήρησης. 

Πόρτες: Σρεις ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά 

λάστιχα. 

χάρες:  

• Μια πλαστικοποιημένη ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm. 

• Ένα ζεύγος για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1. 

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 6cm. 

Φαρακτηριστικά Χύξης: 

• Σύπος βεβιασμένης ψύξης. 

• Υρέον οικολογικό R290. 

• Εύρος θερμοκρασίας: Από 0oC έως +10oC. 

• Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 185,00×70,00×85,00cm. 

Φωρητικότητα: 510lt. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξείδωτα. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

• Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες 

• τοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία. 

• Σερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το 

άνοιγμα της πόρτας. 

• Εσωτερικός φωτισμός LED. 

Ισχύς: 350Watt 

Σροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz. 

ΝΑΙ   

22 

Ραφιέρα επιτραπέζια 185×35×70 cm με 2 ράφια (για το ψυγείο). 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ραφιέρα επιτραπέζια λυόμενη, στιβαρής κατασκευής 

προοριζόμενη για το ψυγείο (10). 

Ράφι: Δύο ρυθμιζόμενα ανά 10cm. 

Διαστάσεις: 185,00×35,00×70,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχους 0,8mm. 

ΝΑΙ   

23 

Ερμάριο διπλής όψεως 180×70×85 cm, με συρόμενες πόρτες και από τις 2 

πλευρές με 1 ράφι στη μέση. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο διπλής όψεως. 

Πόρτες: υρόμενες και από τις δύο πλευρές. 

Ράφι: Ένα στην μέση. 

Διαστάσεις: 180,00×70,00×85,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

ΝΑΙ   
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Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

24 

Ραφιέρα επιτραπέζια 180×35×70 cm με 2 ράφια (για το ερμάριο). 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Επιτραπέζια λυόμενη και θα προορίζεται για το 

ερμάριο (11). 

Πόρτες: Δύο συρόμενες. 

Ράφι: Δύο ρυθμιζόμενα ανά 10cm. 

Διαστάσεις: 180,00×35,00×70,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

ΝΑΙ   

25 

Πλυντήριο πιάτων, διαστάσεις 75×88×139 cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Πλυντήριο πιάτων. 

Πόρτα: Μία με άνοιγμα 40cm. 

Φρόνος πλύσης: 120sec. 

Φωρητικότητα κάδου: έως 60lt. 

Ράφι: Ένα στην μέση.  

Διαστάσεις: 75,00×88,00×139,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Καλάθι: διαστάσεις 50,00×50,00cm. 

Μέγιστη Ισχύς: 8,60kW. 

Ισχύς boiler: 7,50kW. 

Ισχύς αντλίας: 5,00HP. 

Κινητήρια ισχύς κάδου: 6kW. 

Σροφοδοσία: 380 – 415V 3 ~ N 50/60Hz. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά 

• Δυνατότητα εύκολης χρήσης και καθαρισμού. 

• Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος 

• Θερμό – ασφάλεια boiler και κάδου. 

• τάνταρ θερμόμετρο boiler και κάδου. 

ΝΑΙ   

26 

Λάντζα κλειστή διαστάσεων 160,00×70,00×85,00 cm. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Λάντζα κλειστή. 

Διαστάσεις: 160,00×70,00×85,00cm 

Γούρνες: Δύο διαστάσεων 50,00×50,00cm. 

Πόρτες: υρόμενες. 

Καπάκι: καφωτό με βούλες αποστράγγισης και σήκωμα στην πλάτη 6,00cm 

για καλύτερη στεγανότητα. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,80mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά:  

• τιβαρή κατασκευή. 

• Φωρίς πλάτη για ευκολία συνδέσεων υδραυλικών. 

ΝΑΙ   

27 

Ερμάριο 200×70×85 cm με πόρτες συρόμενες. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο. 

Πόρτες: υρόμενες. 

Ράφι: Ένα στην μέση. 

Διαστάσεις: 200,00×70,00×85,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα με αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

ΝΑΙ   

28 

Θάλαμος θερμαινόμενος 137×82×207 cm, με μόνωση, 2 πόρτες, 10 σχάρες 

INOX σε κάθε πόρτα. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Θάλαμος θερμαινόμενος. 

ΝΑΙ   
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Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα. 

χάρες:  

• Δέκα σχάρες INOX. 

• Δέκα ζεύγη οδηγούς για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1. 

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και 8cm στο 

πάτωμα. 

Φαρακτηριστικά Θέρμανσης: Θέρμανση με αέρα. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξείδωτα. 

29 

Ερμάριο σκευών 120×70×200 cm, με 2 πόρτες συρόμενες με 3 ράφια. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ερμάριο σκευών. 

Πόρτες: Δύο συρόμενες 

Ράφια: Σρία. 

Γεωμετρικές διαστάσεις: 120,00×70,00×200,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος 0,8mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: τιβαρή κατασκευή. 

ΝΑΙ   

30 

Θάλαμος συντήρησης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες 

πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Θάλαμος συντήρησης. 

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα. 

χάρες:  

• Σρεις πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm. 

• Σρία ζεύγη για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN 1/1. 

Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και πάχους 

8cm στο πάτωμα. 

Φαρακτηριστικά Χύξης: 

• Bεβιασμένης ψύξης. 

• Υρέον οικολογικό R290. 

• Εύρος θερμοκρασίας: Από -1oC έως +10oC. 

• Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm. 

Φωρητικότητα: 1.200-1250lt. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξείδωτα. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

• Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες 

• Σερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το 

άνοιγμα της πόρτας. 

• Αγωγός στην πλάτη του ψυγείου για ομοιόμορφη κατανομή της 

ψύξης 

• Εσωτερικός φωτισμός LED. 

Ισχύς: 650Watt 

Σροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz. 

ΝΑΙ   

31 

Θάλαμος κατάψυξης 137×82×207cm, με 2 πόρτες, 3 σχάρες 

πλαστικοποιημένες σε κάθε πόρτα. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Θάλαμος κατάψυξης. 

Πόρτες: Δύο ανοιγόμενες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα. 

χάρες:  

• Σρεις πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενη ανά 7,00cm. 

• Σρία ζεύγη για κάθε πόρτα προοριζόμενα για ταψί GN1/1. 

ΝΑΙ   
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Μόνωση: Οικολογική από πολυουρεθάνη πάχους 7cm στο σώμα και πάχους 

8cm στο πάτωμα. 

Φαρακτηριστικά Χύξης: 

• Bεβιασμένης ψύξης. 

• Υρέον οικολογικό R290. 

• Εύρος θερμοκρασίας: Από 0oC έως -20oC. 

• Θερμοστάτης ψηφιακός με αυτόματη απόψυξη. 

Εξωτερικές διαστάσεις: 137,00×82,00×207,00cm. 

Φωρητικότητα: 1.200-1.250lt. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα ανοιξείδωτα. 

Ισχύς: 850Watt 

Σροφοδοσία: 220 -240V, 50Hz. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά: 

• Πάτωμα με υγειονομικές γωνίες 

• Σερματικός διακόπτης παύσης λειτουργίας του στοιχείου με το 

άνοιγμα της πόρτας. 

• Αγωγός στην πλάτη του ψυγείου για ομοιόμορφη κατανομή της 

ψύξης 

32 

Ραφιέρα επιδαπέδια 150×60×180 cm, με 4 ράφια.  

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ραφιέρα επιδαπέδια – λυόμενη. 

Ράφι: Σέσσερα ρυθμιζόμενα ανά 10cm. 

Διαστάσεις: 150,00×60,00×180,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος: 0,80mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

ΝΑΙ   

33 

Ραφιέρα επιδαπέδια 120×60×180 cm, με 4 ράφια. 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Ραφιέρα επιδαπέδια - λυόμενη. 

Ράφι: Σέσσερα ρυθμιζόμενα ανά 10cm. 

Διαστάσεις: 120,00×60,00×180,00cm. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτο χάλυβα αντί-μαγνητικό πάχος: 0,80mm. 

Πόδια: Ρυθμιζόμενα INOX. 

ΝΑΙ   

34 

Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος 5kgr 

Βασικά Φαρακτηριστικά: Αποφλοιωτής πατάτας επιτραπέζιος. 

Φωρητικότητα: 5kg. 

Τλικό Κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304. 

Ισχύς: 0,50HP. 

Φρόνος αποφλοίωσης: 2 – 3 min 

Παραγωγή: 100kg/h 

ΝΑΙ   

35 

ύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής τύπου F. 

ύστημα τοπικής εφαρμογής, τύπου F, για το μαγειρείο διαστάσεων 

370,00cm×100,00cm περίπου με 2 καπναγωγούς, κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε χώρους επαγγελματικών μαγειρείων πλήρες, δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση. Σο 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. Σην εγκύκλιο Διαταγή για την έγκριση του χρησιμοποιούμενου 

κατασβεστικού υλικού (Wet Chemical), από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού 

ώματος. 

2. Σην Έκθεση Ανάλυσης του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού (Wet 

Chemical) από το γενικό Φημείο του Κράτους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 

61047 Υ.701.6/27-11-2009 (παράγραφος 9) εγκύκλιο Διαταγή του 

Πυροσβεστικού ώματος. 

ΝΑΙ   
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3. Σο δελτίο ασφαλείας του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού στην 

Ελληνική Γλώσσα. 

4. Σην τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος, προσαρμοσμένη 

στο εν λόγω μαγειρείο, έτοιμη για κατάθεση στην Πυροσβεστική Τπηρεσία 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 Σελικό Φρήστη. 

8. Τπεύθυνη Δήλωση προς την Πυροσβεστική Τπηρεσία, 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. 

 
 

 

ιάτιστα 09 επτεμβρίου 2021 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ 09.09.2021  

Ο Δήμαρχος Βοΐου Ο Προϊστάμενος 

Σμήματος Προμηθειών 

Δήμου Βοΐου 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

Ζευκλής Φρήστος 

 

 

Μυλωνάς ωτήριος 

Οικονομολόγος 

 

 

Λάζαρος Γ. Κώτσικας 

Πολιτικός Μηχανικός, PhD 

Ειδικός υνεργάτης 

Δημάρχου Βοΐου 
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