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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 Η Ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει την προμήθεια, την εγκατάσταση, την παράδοση και 

την εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που απαιτείται. Οι προδιαγραφές αναλύονται 

στον πίνακα που ακολουθεί. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον 

εκτιμώμενο προϋπολογισμό και να μην περιέχουν αοριστίες, ελλείψεις πληροφοριών και μη 

τεκμηριωμένα στοιχεία.  

 Συγκεκριμένα, στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και 

προδιαγραφές που η Υποψήφια Ανάδοχος εταιρεία πρέπει να λάβει υπόψη της κατά τη σύνταξη 

της προσφοράς της. Ο εξοπλισμός πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές με κατά ISO  

πιστοποίηση. Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τα διεθνή πιστοποιητικά 

ποιότητας και ασφάλειας, τα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και να έχουν υποχρεωτικά 

πιστοποίηση CE κατά την προσφορά. Κάθε συσκευή πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, 

από τα πλέον πρόσφατα δηλαδή μοντέλα της σειράς της, να μην 

είναι ανακατασκευασμένη με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία και να 

παραδίδεται σε σφραγισμένες συσκευασίες, συνοδευόμενη από τα επίσημα εγχειρίδια, όχι 

φωτοτυπίες, καθώς και τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάστασή της. Το ίδιο ισχύει και για 

το απαιτούμενο λογισμικό. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα μοντέλα των 

συσκευών που θα προσφέρει για τα οποία κατά την ημερομηνία παράδοσης δεν θα έχει 

ανακοινωθεί από τον κατασκευαστή η κατάργησή τους. Στην περίπτωση κατάργησης, ο 

Ανάδοχος θα υποχρεούται να παραδώσει ανάλογο προϊόν, τουλάχιστον ισοδύναμων 

προδιαγραφών και χωρίς μεταβολή του κόστους προμήθειας, έπειτα από έγκριση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 Στη λίστα των τεχνικών προδιαγραφών αποτυπώνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις και οι 

προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως η προσφορά του υποψήφιου 

αναδόχου σε τεχνικό επίπεδο. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην 

Προκήρυξη είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι και η μη συμμόρφωση με αυτούς αποτελεί λόγο 

απόρριψης της προσφοράς.  

Ο διαγωνισμός αφορά τις κάτωθι ενότητες.  

1) ΕΝΟΤΗΤΑ A’ Ηλεκτρικές Συσκευές 

2) ΕΝΟΤΗΤΑ  B’ Ανοξείδωτες Κατασκευές Κουζίνας- Αποθήκης 

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για καθεμία ενότητα.   
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Ενότητα Α – Ηλεκτρικές Συσκευές 

 

ΚΩΔ. 

ΕΞΟΠΛΙ

ΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α.1 
Επαγγελματική  κουζίνα 4 εστιών υγραερίου  με 

ηλεκτρικό φούρνο 
1 

Θερμική Απόδοση 18 KW ή 15480 Kcal/ώρα 

Φούρνος ελάχιστης ισχύος 5 KW /380 V 

Διαστάσεις 80Χ70Χ90 cm 

Α.2 Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων -ποτηριών 1 

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Με αντλία 

αποχέτευσης και δυνατότητα ξεβγάλματος  με κρύο νερό 

για τα ποτήρια. 

Διάστασης ΠxΒxY: 60Χ60Χ82 cm  

Ισχύς κάδου: 2500 W   

Ισχύς boiler: 3000 W 

Χωρητικότητα κάδου: 30 lt.  

Χωρητικότητα boiler: 6 lt.  

Ανώτατη κατανάλωση ρεύματος: 3750 W   

Αντλία πλύσης: 0,75 KW - 1 HP 

Α.3 
Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων μικρής 

χωρητικότητας 
1 

Χωρητικότητας 9 Kg .Με ηλεκτρονικό προγραμματιστή, 

ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας.  

Ισοδύναμου τύπου Horizon. 

Α.4 
Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων στοιβάσιμο στο 

πλυντήριο. 
1 

Χωρητικότητας 9 Kg 

Εξοικονόμηση ενέργειας. Ισοδύναμου τύπου Horizon. 

Α.5 Ψυγείο πάγκος με πόρτες τζαμιού μήκους 1,80 m 1 

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 

Πόρτες με διπλά τζάμια και αυτόματη επαναφορά 

Πάτος με υγειονομικές γωνίες 

Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm 

Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα 

Α.6 Φούσκα τοίχου με λιποσυλλέκτη 1 

Χοάνη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο AISI 304 10 με 

φιλτροθέσια (χωρίς φίλτρα) 

Διαστάσεων 2,50Χ0,80Χ0,60 m 

Α.7 Βιντεοπροβολέας 1 

Τεχνολογία  3LCD  

Ευκρίνεια Full High Definition 

Ανάλυση 1920x1080 

Αντίθεση 40.000:1 

Μέγεθος Προβολής 30 INCHES - 300 INCHES 

Α.8 Ηλεκτρική  Οθόνη Βιντεοπροβολέα 1 
Με τηλεχειριστήριο  

Τοποθέτηση σε τοίχο η οροφή 
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Με μαύρο πλαίσιο γύρω από την καθαρή οθόνη 

βαθμός αντανάκλασης  >2 gain 

Διαστάσεων 2,40 Χ 1,80 m 

Α.9 Φορητός Υπολογιστής 1 

Τύπος Μνήμης :  DDR3 

Μνήμη : 16GB 

Χωρητικότητα HDD :  1TB + 16GB SSD 

Κάρτα Ήχου :  Onboard 

Κάρτα Γραφικών :  Nvidia GeForce GT650 2GB RAM 

Οπτικό Μέσο :  Blu-ray Combo 

Συμβατότητα με Κάρτα Μνήμης :  SD, MMC 

Τύπος Panel :  LED 

 

 

 
Ενότητα B – Ανοξείδωτες Κατασκευές Κουζίνας- Αποθήκης 

 

 

Β.1 Λάτζα κλειστή με  δύο γούρνες 50*50*30 cm 2 

Από ανοξείδωτη λαμαρίνα  

Με συρόμενες πόρτες  -Ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος  

Ράφι αντοχής-Με σήκωμα στην πλάτη 

Διαστάσεις λάτζας 220Χ70Χ86 cm 

Διαστάσεις γούρνας 50Χ50Χ30 cm 

Β.2 
Ποτηριέρα από ανοξείδωτο χάλυβα 2 σταθερών ραφιών 

με συρόμενα κρύσταλλα 
1 

Ανοξέιδωτη κατασκευή 

Συρόμενα κρύσταλλα 

Διαστάσεων 160Χ34Χ70 cm 

Β.3 Ερμάριο σκευών από ανοξείδωτη λαμαρίνα ύψους 1,60 2 

Από ανοξείδωτη λαμαρίνα  

Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα εώς 130mm  

Πόρτες συρόμενες  

Στιβαρή κατασκευή-Ράφια αντοχής 

Διαστάσεων 160Χ70Χ200 cm  

Β.4 Ερμάριο από ανοξείδωτο χάλυβα με συρόμενες πόρτες 1 

Κατασκευή από οανοξείδωτο χάλυβα 

Πόδια ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα 

Ράφι στην αποθήκη-Συρόμενες πόρτες 

Διαστάσεων 140Χ70Χ85 cm 

Β.5 Επιδαπέδια ραφιέρα με 4 διάτρητα ράφια 2 
Λυόμενη, ανοξείδωτη κατασκευή με 4 διάτρητα ράφια 

Διαστάσεων 195Χ60Χ187 cm 

Β.6 
Λυόμενο τραπέζι εργασίας με ράφι από ανοξείδωτο 

χάλυβα 

1 

 

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα-Με ράφι  

Με δυνατότητα τοποθέτησης 1-3 ανοξείδωτων συρταριών 
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Πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα 

Διαστάσεων 140Χ70Χ 87 cm 

 

 

 

 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ  

 
 


