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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια παγκακίων  για την κάλυψη των αναγκών 

του Δήμου. Τα παγκάκια θα χρησιμοποιηθούν σε παιδικές χαρές, πλατείες, 

πεζόδρομους και γενικά όπου παρουσιάζεται ανάγκη είτε για τοποθέτηση νέου είτε 

για αντικατάσταση υφιστάμενου κατεστραμμένου.  

   

Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7135.0003 του προϋπολογισμού του  

οικονομικού έτους 2021. 

 
CPV:39113300-0 Πάγκοι - Καθίσματα 

 

Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται 9.920,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 
24%. 
 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                      Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

  ΡΟΔΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ                                   ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

  Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                         MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

     ΒΑΘΜΟΣ Α’                                                      ΒΑΘΜΟΣ Α’ 
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου παγκακίου. Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα 

μικρουλικά που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη τοποθέτηση του  και θα πρέπει 

να περιλαμβάνονται στην συσκευασία.  

 
Ενδεικτικές διαστάσεις  

 
 

Μήκος 1800 mm 

 
 

Πλάτος 600 mm 
 

Ύψος 750 mm 
  

 
Το παγκάκι θα αποτελείται από :   

Δύο (2) βάσεις στήριξης, 

Πέντε (5) ξύλινες δοκούς. 

Το παγκάκι στηρίζεται σε δύο  βάσεις κατασκευασμένες  από χυτοσίδηρο και μία 

ακόμη σε σχήμα Γ. Πάνω στην κατασκευή από χυτοσίδηρο  βιδώνονται πέντε ή έξι 

ξύλινοι  δοκοί  τρεις για το κάθισμα και δύο ή τρεις για την πλάτη. Τα παγκάκια θα 

πρέπει να επιτρέπουν την τοποθέτηση τους με δύο τρόπους: 

 
1. Πάκτωση στο έδαφος 
2. Στερέωση επί πλακών, τσιμέντου με βίδες 

 

Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 

9001 και ISO 14001 και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών 

έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι 

οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 

Τιμή  ανά τεμάχιο (τεμ): 

 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                      Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

  ΡΟΔΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ                                   ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

  Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                         MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

     ΒΑΘΜΟΣ Α’                                                      ΒΑΘΜΟΣ Α’ 
 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

    Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια  παγκακίων   για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου.  Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9.920,00€  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.   

      Ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της προμήθειας  δύο 
μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.     
  Εάν τα υλικά δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 
ελαττώματα ή ζημιές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, θα γίνει με 
φροντίδα και έξοδα του αναδόχου.    Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική 
υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου , fax, δικτύου e-mail καθώς και προνομιακή 
μεταχείριση σε κάθε νέα αγορά.    Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των 
κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού.    Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα υλικά, 
κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Τμήμα αποθηκών, στις κεντρικές αποθήκες του 
Δήμου  ( Π.Ράλλη 182 Νίκαια).  
   Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη 
του παραλαμβανομένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή 
λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.  
Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, 
εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο  με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 
 
 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                      Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
  ΡΟΔΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ                                   ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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     ΒΑΘΜΟΣ Α’                                                      ΒΑΘΜΟΣ Α’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ  ΤΕΜ 40 200,00 8.000,00 

            

            

      ΣΥΝΟΛΟ    8.000,00 

      ΦΠΑ 24% 1.920,00 

            

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ   9.920,00 

      

      

      

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ      

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

      

 
ΡΟΔΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 

 
ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

 
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

 
       ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 

 
ΒΑΘΜΟΣ Α' 

 
       ΒΑΘΜΟΣ Α' 

  


