
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο ανάδοχος λαμβάνει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και δεσμεύεται ότι θα 
συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής . 

Η στήλη παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά μπορεί να περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά 
Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου 
διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κτλ., που, 
κατά την κρίση του υποψηφίου, τεκμηριώνουν τα στοιχεία. Στην ίδια στήλη μπορεί να καταγραφεί 
οποιαδήποτε Παρατήρηση. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, 
οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 
Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, κτλ θα 
υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η 
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 
απαίτηση. 

 
 

Α.Α
. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ/ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ* 

1 Κατσαρόλα Νο 
32 

Ανοξείδωτη βαθιά 
κατσαρόλα Νο32 για 
ηλεκτρική εστία 

  

2 Κατσαρόλα Νο 
26 

Ανοξείδωτη βαθιά 
κατσαρόλα Νο26 για 
ηλεκτρική εστία 

  

3 Τηγάνι Νο 28 Ανοξείδωτο τηγάνι 
αντικολλητικό Νο28 
για ηλεκτρική εστία 

  

4 Ταψί κουζίνας Ταψί αλουμινίου 
39χ29 

  

5 Απλώστρα 
Ρούχων 

Πτυσσόμενη 
απλώστρα δαπέδου, 
αλουμινίου 

  

6 Σφουγγαρίστρ
α 

Ανταλλακτικό 
σφουγγαρίστρας  

  

7 Κοντάρι Κοντάρι 
σκούπας/σφουγγαρίστ
ρας πλαστικό 

  

8 Κουβάς 
σφουγγαρίστρ
ας 

Κουβάς με στίφτη 
πλαστικός 

  

9 Σκούπα Σκούπα χειρός    

10 Φαράσι Φαράσι με λάστιχο 
πλαστικό 

  

11 Μπρίκι Νο5 Ανοξείδωτο μπρίκι Νο5   

12 Κουτάλα 
βαθιά 

Κουτάλα σούπας 
ανοξείδωτη 

  

13 Μαχαίρι 
γενικής 
χρήσης 

Μαχαίρι ανοξείδωτο 
γενικής χρήσης 15cm 

  

14 Καλαθάκι 
μπάνιου 

Καλαθάκι 
απορριμμάτων 
μπάνιου 5 lt 

  

15 Πιγκάλ Πιγκάλ με θήκη 
πλαστικό 

  



 

16 Πιάτο 
φαγητού ρηχό 

Πιάτο φαγητού 
κεραμικό ή 
πορσελάνινο 23cm 

  

17 Πιάτο σούπας Πιάτο σούπας 
κεραμικό ή 
πορσελάνινο 23cm 

  

18 Πιρούνι Ανοξείδωτο πιρούνι 
φαγητού ≥19cm 

  

19 Κουτάλι Ανοξείδωτο κουτάλι 
φαγητού ≥19cm 

  

20 Μαχαίρι Ανοξείδωτο μαχαίρι 
φαγητού ≥19cm 

  

21 Ποτήρι νερού Γυάλινο ποτήρι νερού 
≥ 220ml 

  

22 Κούπα Κούπα κεραμική ή 
πορσελάνινη ≥200ml 

  

 
 
 
 

 
 

(Πόλη, Ημερομηνία) 
 
 
 
 

Ο Προσφέρων 
(υπογραφή/σφραγίδα) 


