
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ H-M & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρείων 
παιδικών σταθμών 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.355,36 € 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού για τον εξοπλισμό του 

μαγειρείου των παιδικών σταθμών του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Η περιγραφή των προς προμήθεια αντικειμένων γίνεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 

Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση 

έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. 

1.  Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, 

καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, συσκευασμένα έτσι ώστε να 

αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων 

τους, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου 

τύπου (μοντέλου) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα 

μελέτη. 

2.  Όπου στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και 

το «ή το ισοδύναμό τους». 

3.  Όλα τα προσφερόμενα είδη θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του 

προμηθευτή στους τόπους ασύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και εντός 

ωραρίου. 

4.  Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, το κόστος 

προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, 

ρύθμισης και θέσης σε λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών στον χώρο των μαγειρείων. 

5.  Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση – επίδειξη του εξοπλισμού, σε προσωπικό που θα 

υποδειχθεί από το Δήμο. 

6. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του Ανάδοχου 

προμηθευτή η αποκατάσταση του προβληματικού προϊόντος, με επισκευή ή αντικατάσταση 

αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καμία επιβάρυνση 

εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής. 

7.  Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – 

European Norms), να φέρει το σήμα CE, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό 



(δήλωση συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας 

και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

8.  Η επιτρεπόμενη απόκλιση από τις διαστάσεις, τις χωρητικότητες και τα βάρη που αναφέρονται 

στις τεχνικές προδιαγραφές είναι 10%. 

Κωδικός CPV: 39221000-7 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
1. Ηλεκτρικός επιδαπέδιος βραστήρας χωρητικότητας 150 lt  

Έμμεση θέρμανση κάδου με ατμό. 

Βαλβίδα εξαέρωσης 

Εξωτερικό από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Πόδια 5 cm ρυθμιζόμενα σε ύψος. 

Θερμοστατικό ασφαλείας. 

Βαλβίδα ασφαλείας στο καπάκι για προστασία από υπερβολική πίεση ατμού. 

Κάδος διπλών τοιχωμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με μόνωση 

Διαστάσεις 80x93x85 cm 

Ισχύς 21,5 kW. 

Παροχή ρεύματος 400 V/ 3Φ / 50/60 Hz 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500 €) 

 

2. Ανατρεπόμενο τηγάνι χωρητικότητας 100 lt  
Κάδος και καπάκι διπλών τοιχωμάτων. 

Καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ρύθμιση θερμοκρασίας μεταξύ 120 και 300ο C 

Χειροκίνητος μηχανισμός ανατροπής. 

Ασφάλεια πιλότου. 

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Διακόπτης ελέγχου με αδιάβροχη προστασία. 

Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα 20/10. 

Διαστάσεις 100x93x85 cm 

Ισχύς 17 kW. 

Παροχή ρεύματος 400V/ 3N ph/50/60 Hz 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (5.100 €) 

 

3. Πλανητικό μίξερ χωρητικότητας 10 lt 
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας. 

Αποσπώμενη ανοξείδωτη ασφάλεια. 

Πλήκτρα με αδιάβροχη προστασία και χρονοδιακόπτης 60 min. 



Αισθήτηριο ανίχνευσης κάδου. 

Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος. 

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητα 10 lt. 

Κάδος από ανξείδωτο χάλυβα AISI 302. 

10 ταχύτητες μεταξύ 26 και 180 rpm 

Περιλαμβάνονται πτερύγιο, σύρμα και σπειροειδές άγκιστρο. 

Αφαιρούμενο διαφανές προστατευτικό 

Διαστάσεις 45,4x60,6x70 cm 

Ισχύς 750 W 

Παροχή ρεύματος 200-240V/1N ph/50/60Hz 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : πεντακόσια ευρώ (500 €) 

 

4. Φούρνος κυκλοθερμικός με υγρασία και έμμεση παραγωγή ατμού.  
Χωρητικότητα 10 GN 2/1. 

Πίνακας χειρισμού και ελέγχου με ανθεκτική οθόνη αφής, στα ελληνικά. 

Δυνατότητα αποθήκευσης προγραμμάτων. 

Σύνδεση USB για διαχείρησh HACCP. 

11 επιλογές υγρασίας, από 0 έως 99 % 

Θερμόμετρο ψητού. 

Σύστημα ομοιόμορφης κατανομής θερμότητας και σταθερής θερμοκρασίας. 

Ενσωματωμένο πλήρως αυτόματο σύστημα ολικού καθαρισμού. 

Πόρτα με διπλά κρύσταλλα. 

Λειτουργία συντήρησης της θερμοκρασίας του φαγητού στο τέλος του κύκλου. 

Υγειονομικές γωνίες στο εσωτερικό. 

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304. 

Διαστάσεις 120,8x108,5x92,8 cm 

Ισχύς 25 kW. 

Παροχή ρεύματος 400V/ 3N ph/50/60Hz 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €) 

 

5. Απορροφητήρας για φούρνο 10 GN 2/1 
Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 

Φίλτρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 κατάλληλα για πλύση σε πλυντήριο πιάτων. 

Χωρίς μοτέρ. 

Απόρροφητήρες 
Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 

Φίλτρα από ανοξείδωτο χάλυβα AIS I304 κατάλληλα για πλύση σε πλυντήριο πιάτων. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 250x90x55 cm και 150x90x55 cm 

Χωρίς μοτέρ 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2.800 €) 



 

6. Ψυκτικός θάλαμος 200X200X10 cm 
Πάνελ με μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 10εκ, κατασκευασμένα από προβερνικωμένο 

γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα. 

Εσωτερικές επιφάνειες πατωμάτων φτιαγμένες από γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα με επίστρωση 

από αντιολισθητικό υλικό σε φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα. 

Σύνδεσμοι από υψηλό ανθεκτικό σύνθετο υλικό. 

Εσωτερικές στρογγυλεμένες γωνίες. 

Πόρτα με ειδική έδραση ( έκκεντρο -ανελκυστήρων), λάστιχα περιμετρικά, κλειδαριά με ειδικό 

μηχανισμό απασφάλισης από το εσωτερικό του θαλάμου και εσωτερικό φωτισμό. 

Εξωτερική μονάδα ψύξης με σκοπό να λειτουργεί σε περιβαλλοντικές θερμοκρασίες μέχρι + 43°C 

και με ψυκτική υγρό R 404a. 

Προ-εγκατεστημένοι και μονωμένοι σωλήνες για τη σύνδεση μεταξύ του εσωτερικού στοιχείου 

(εξατμιστήρα) και της εξωτερικής ψυκτικής μονάδας. 

Απόψυξη (Defrost) μέσω θερμαινόμενου αερίου. 

Πίνακας ελέγχου με: φωτεινό διακόπτη ON/OFF, εσωτερικό διακόπτη φωτισμού, ενδεικτική 

λυχνία λειτουργίας ψυκτικού θαλάμου και κύκλου defrost, καθώς επίσης και θερμοστατικός 

διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας με ψηφιακή ένδειξη. 

Χωρίς CFC και HCFC. 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ (6.200 €) 

 

7. Καταψύκτης 1300-1400 lt  
6 πλαστικοποιημένες σχάρες μεταβαλλόμενου ύψους 

Εύρος θερμοκρασίας 0 -15ο C 

Στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό 

Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη CFC & HCFC πάχους 6εκ, περιεκτικότητας 42 kgr/m3 

Πόρτες με επαναφορά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με ανοξείδωτη λαβή και μονωμένες με 

οικολογική πολυουρεθάνη. 

Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα με υγειονομικές πλευρές. 

Πόδια ανοξείδωτα, ρυθμιζόμενου ύψους, με ειδικό PVC στο εσωτερικό. 

Πίνακας ελέγχου με ηλεκτρονικό θερμόμετρο. 

Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας με βεντιλατέρ. 

Ηλεκτρονικό τερματικό πόρτας. 

Ηλεκτρονική απόψυξη με αυτόματη εξάτμιση. 

Οικολογικό φρέον R 404 

Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος + 43ο C 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : δύο χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (2.900 €) 

 

8. Βάση ανοιχτή για Φούρνο 6 GN 1/1.  
Υποστηρίγματα γα σχάρες / δίσκους. 



Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Πλαίσιο από σωλήνα 5x5 cm. 

Πόδια 15 cm ρυθμιζόμενα σε ύψος. 

Διαστάσεις 91,3x120x80 cm 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) 

 

9. Χύτρα μεταφοράς φαγητού 20-22 lt  
Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10. 

Με καπάκι 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : σαράντα οκτώ ευρώ (48 €) 

 

10.  Αποφλοιωτής πατατών 15 kg, επιδαπέδιος  
Ανοξείδωτη κατασκευή 

Ιδανικός για το πλύσιμο και καθαρισμό πατατών 

1 ταχύτητα 

Δίσκος και κύλινδρος καθαρισμού. 

Καπάκι από διαφανές ανθεκτικό πλαστικό 

Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι του για το άμεσο σταμάτημα της λειτουργίας κατά το άνοιγμα. 

Πλήκτρα με αδιάβροχη προστασία. 

Χρονοδιακόπτης με αντίστροφη μέτρηση. 

Διαστάσεις 44x68,7x75 cm 

Ισχύς 370 W. 

Παροχή ρεύματος 400V/ 3 ph /50Hz 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €) 

 

11. Επιτραπέζιες εστίες τετράγωνες.  
Εστίας 30x30 cm από χυτοσίδηρο. 

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 

Διακόπτες με σύστημα αδιαβροχοποίησης. 

Διαστάσεις 80x93x25 cm 

Άνω μέρος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους 2χιλ. 

Ισχύς 4 kW κάθε εστία. 

Παροχή ρεύματος 400V/ 3N ph/50/60Hz 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ (3.200 €) 

 

12. Ανοιχτή βάση εστίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.  
Πόδια 15εκ ρυθμιζόμενα κατά ύψος. 

Διαστάσεις 78x78,5x60 cm 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : τετρακόσια πενήντα ευρώ (450 €) 

 



13. Ψυγείο όρθιο, 4 πόρτες, χωρητικότητα 1300-1400 lt  
8 πλαστικοποιημένες σχάρες μεταβαλλόμενου ύψους 

Εύρος θερμοκρασίας -2 +5ο C 

Στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό 

Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη CFC & HCFC πάχους 6εκ, περιεκτικότητας 42 kgr/m3 

Πόρτες με επαναφορά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με ανοξείδωτη λαβή και μονωμένες με 

οικολογική πολυουρεθάνη. 

Μαγνητικά κουμπωτά λάστιχα με υγειονομικές πλευρές. 

Πόδια ανοξείδωτα, ρυθμιζόμενου ύψους, με ειδικό PVC στο εσωτερικό. 

Πίνακας ελέγχου με ηλεκτρονικό θερμόμετρο. 

Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας με βεντιλατέρ. 

Ηλεκτρονικό τερματικό πόρτας. 

Ηλεκτρονική απόψυξη με αυτόματη εξάτμιση. 

Οικολογικό φρέον R 134 

Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +43ο C 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500 €) 

 

14. Πλυντήριο πιάτων κάτω του πάγκου  
Πλυντήριο πιάτων κάτω του πάγκου με αντλία αποχέτευσης. 

Μονά τοιχώματα. 

Δυνατότητα πλύσης 30 καλάθια/ώρα ή 540 πιάτα/ώρα. 

Πρόσοψη, πλευρές, πόρτα και θάλαμος πλύσης από αντιδιαβρωτικό ανοξείδωτο χάλυβα AISI 

304. 

Μεγάλος πεπιεσμένος θάλαμος πλύσης με στρογγυλεμένες γωνίες και χωρίς σωληνώσεις. 

Σταδιακή αύξηση πίεσης νερού. 

Κύκλος αυτοκαθαρισμού. 

Δύο προγράμματα πλύσης 120 και 180 sec. 

Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων. 

Για καλάθια 50x50 cm 

Διαστάσεις 60x64,5x82 cm 

Ισχύς 3,65 kW. 

Παροχή ρεύματος 230V/ 1N ph /50Hz 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100 €) 

 

15. Ανοξείδωτα Γενικά  
Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, καλά λειασμένο με στρογγυλεμένες γωνίες. 

Πιατοθήκες με inox συρόμενες πόρτες 

Τραπέζι εργασίας με ράφι πάτου και σήκωμα τοίχου 110*70*87 cm 

Τραπέζι εργασίας με ράφι πάτου 110*70*87 cm 

Τραπέζι εργασίας με ράφι πάτου και σήκωμα τοίχου 140*70*87 cm 



Τραπέζι εργασίας με ράφι πάτου 140*70*87 cm 

Τραπέζι εργασίας με ράφι πάτου και σήκωμα τοίχου 160*70*87 cm 

Τραπέζι εργασίας με ράφι πάτου και σήκωμα τοίχου 190*70*87 cm 

Τραπέζι εργασίας με ράφι πάτου και σήκωμα τοίχου 190*70*87 cm 

Υγειονομικό λαντζάκι ανοξείδωτο με ποδοβαλβίδα 

Λάντζα σκευών 120*70*87 cm από ανοξείδωτο χάλυβα 

Λάντζα ανοιχτή 140x70x87 cm με 2 γούρνες 50x50x27 cm 

Βρύση με καταιωνιστήρα - 2 τεμάχια 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) 

 

16. Πολυκοπτικό  
Δυνατότητα κοπής σε φέτες, julienne, κύβους, πατάτας για τηγάνι και τρίψιμο.. 

Εργονομικός σχεδιαμός αμφίπλευρης χρήσης. 

Αφαιρουμενοι δίσκοι κοπής κατάλληλοι για πλυντήριο πιάτων. 

Κεκλιμένη βάση 20° 

Μεγάλη γκάμα επιλογής δίσκων κοπής από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Παλμική λειτουργία. 

Μαγνητική ασφάλεια διακοπής λειτουργίας. 

1 ταχύτητα 340 rpm. 

Μεγάλη στρογγυλή είσοδος συνεχούς τροφοδοσίας. 

Μεγάλη ζώνη εξόδου για χρήση με δοχεία GN με έως 20 cm βάθος. 

Παραγωγή 550 kg/h. 

Διαστάσεις 80x93x25 cm 

Ισχύς 9,9 kW. 

Παροχή ρεύματος 400V/3N/50Hz 

Σετ 6 δίσκων κοπής 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : χίλια τετρακόσια ευρώ (1.400 €) 

 

17. Ράφια αποθήκης τροφίμων  
Ράφια αποθήκης 4 επιπέδων, διάτρητα. 

Ράφια από πλαστικό με σκελετό από αλουμίνιο. 

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : τριακόσια ευρώ (300 €) 

 

18. Πλυντήριο ρούχων οικιακό 
Κατασκευή από INOX AISI 304 Satine 

Ισχύς 3,6 KW 230V 

Διπλό τοίχωμα πόρτας 

Πρόγραμμα πλύσης 120 sec  

Τιμή εφαρμογής (Τεμ) : εννιακόσια ευρώ (900 €) 

  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Βραστήρας 150 lt 2 5.500,00 € 11.000,00 € 

2 Ανατρεπόμενο τηγάνι 100 lt 1 5.100,00 € 5.100,00 € 

3 Μίξερ 20 lt 1 500,00 € 500,00 € 

4 Φούρνος  κυκλοθερμικός  1 10.000,00 € 10.000,00 € 

5 Αερισμός –Αποροφητήρες  1 2.800,00 € 2.800,00 € 

6 Ψυκτικός θάλαμος  1 6.200,00 € 6.200,00 € 

 7 Καταψύκτης 1.300-1.400 lt 1 2.900,00 € 2.900,00 € 

8 Βάση ανοιχτή για κυκλοθερμικό φούρνο  1 250,00 € 250,00 € 

9 Χύτρα μεταφοράς φαγητού 20-22 lt 18 48,00 € 864,00 € 

10 Πατατοκαθαριστής 25 lt 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

11 Κουζίνα τεσσάρων εστιών  1 3.200,00 € 3.200,00 € 

12 Βάση εργασίας ανοιχτή για προσαρμογή της 
κουζίνας έξι εστιών  1 450,00 € 450,00 € 

13 Ψυγείο (όρθιο-τέσσερις πόρτες) 1300 - 1400 lt 1 2.500,00 € 2.500,00 € 

14 Πλυντήριο Πιάτων  (Επαγγελματικό) 2 2.100,00 € 4.200,00 € 

15 Ανοξείδωτα Γενικά (Λάντζα-βρύση-ερμάρια-
πάγκοι)  5.000,00 € 5.000,00 € 

16 Πολυκοπτικό  1 1.400,00 € 1.400,00 € 

17 Ράφια αποθήκης τροφίμων  4 300,00 € 1.200,00 € 

18 Πλυντήριο ρούχων οικιακό 1 900,00 € 900,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 59.964,00 € 

ΦΠΑ (24%) 14.391,36 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 74.355,36 € 
 

Ωραιόκαστρο 25/4/2017 

 

Ο Συντάκτης 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Μιχαηλίδης 
Μηχανολόγος Μηχ/κός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π. 

 
 
 
 

 Ελένη Τόλια 
Τοπογράφος. Μηχ/κός 

 

  



  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ H-M & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρείων 
παιδικών σταθμών 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.355,36 € 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 2ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τον εξοπλισμό του μαγειρείου των 

παιδικών σταθμών του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές 

ποιότητας υλικών. 

2. Αν Τα υπό προμήθεια υλικά αποδειχθούν από τον έλεγχο ακατάλληλα για τον σκοπό που 

προορίζονται, η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να αο απορρίψει. 

3. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη μεταβολή των εκπτώσεων επί των τιμών μονάδας και η προμήθεια 

δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας. 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας είναι ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες. 

Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης ίση προς το 5% του ποσού της σύμβασης της προμήθειας (πλην ΦΠΑ). Η εγγυητική αυτή 

επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1. Η προμήθεια θα εκτελεστεί εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

2. Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην προθεσμία παράδοσης θα επιβληθεί ποινική ρήτρα 

σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016. 

3. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή αν παρατηρηθούν 

καθυστερήσεις στην παράδοση των υλικών ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και 

να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 



ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

1.                                                     Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συμφωνητικού αντίγραφα 

κηρύκεια κλπ. Επίσης βαρύνουν τον προμηθευτή οι κάθε φύσεως κρατήσεις φόροι. 

2. Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. 

ΑΡΘΡΟ 7ο Εγχειρίδια 

Τα εγχειρίδια χρήσης θα πρέπει να είναι στην Ελληνική κατά προτίμηση. 

 

 

Ωραιόκαστρο 25/4/2017 

 

Ο Συντάκτης 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Μιχαηλίδης 
Μηχανολόγος Μηχ/κός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π. 

 
 
 
 

 Ελένη Τόλια 
Τοπογράφος. Μηχ/κός 

 


