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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Διεύθυνση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Αριθμ. μελέτης: 11/2022 

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια) και 

ξυλείας για την επισκευή πάγκων – καθισμάτων  

CPV: 39113300-0 (πάγκοι - καθίσματα)  
                            03419000-0 (ξυλεία)                       

 

 

 

 

 

 

 

Μελέτη Προμήθειας 

ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια) και ξυλείας για την επισκευή πάγκων – καθισμάτων   

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15947,50€ πλέον του ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική Έκθεση 

- Τεχνική Περιγραφή 

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Διεύθυνση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Αριθμ. μελέτης: 11/2022 

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια) και ξυλείας 

για την επισκευή πάγκων – καθισμάτων  

CPV: 39113300-0 (πάγκοι - καθίσματα)  

                                                           03419000-0 (ξυλεία  

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην «Προμήθεια ξυλείας για την επισκευή πάγκων – καθισμάτων» της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών στους χώρους πρασίνου του 
Δήμου. 
ΤΜΗΜΑ 1 
Κάθε χρόνο προκύπτουν ανάγκες για καθιστικά (παγκάκια) στους χώρους πρασίνου του Δήμου μας αλλά 
και σε κοινόχρηστους χώρους π.χ. πεζοδρόμια. Οι ανάγκες αυτές οφείλονται κυρίως σε φθορές 
υφιστάμενων καθιστικών που χρειάζονται άμεση αντικατάσταση και σε νέες θέσεις που προκύπτουν από 
αιτήματα πολιτών, όπου αυτό επιτρέπεται ή προβλέπεται. Προκειμένου να γίνει αντικατάσταση αυτών ή 
εγκατάσταση καινούριων από το συνεργείο της Υπηρεσίας Συντήρησης Πρασίνου ώστε να εξυπηρετούνται 
οι επισκέπτες των χώρων αυτών και των κοινόχρηστων χώρων. 
 
ΤΜΗΜΑ 2 
Κάθε χρόνο προκύπτουν ανάγκες αντικατάστασης των φθαρμένων και των κατεστραμμένων ξύλινων 
επιφανειών στα υφιστάμενα παγκάκια και πάγκους των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων 
του Δήμου μας. Οι καταστροφές αυτές οφείλονται κυρίως σε πράξεις βανδαλισμού αλλά και σε φυσική 
φθορά. 
 
Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Δράμας χρειάζεται να προβεί στην ανάθεση των προμηθειών. 
 
Τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και να έχουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη.  
Απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής 
προσφοράς. 
Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και έτοιμο, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα κατά 
περίπτωση μικροαντικείμενα τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.  
Οι προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς. 
 
Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό 15947,50€ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικά 
19774,90€ και βαρύνει τους τον ΚΑ 35.7135.01 (Τμήμα 1) και ΚΑ 35.6662.10 (Τμήμα 2) του 
προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022 με τα  ποσά των 9820,80€  και 9954,10€ αντίστοιχα. 
 

Δράμα, 24-5-2022 

 
 

 

 

Η συντάκτης 
 
 
 
 

Σαμαρά Ιορδάνα 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

 
 
 

Λαζαρίδης Λάζαρος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Διεύθυνση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Αριθμ. μελέτης: 11/2022 

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια) και 

ξυλείας για την επισκευή πάγκων – καθισμάτων  

CPV: 39113300-0 (πάγκοι - καθίσματα)  

                                                  03419000-0 (ξυλεία  

  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
ΤΜΗΜΑ 1:       Κ.Α. 35.7135.01 

Είδος προμήθειας 
 
 

Τεχνική περιγραφή 

Παγκάκι 

Το κάθε παγκάκι θα αποτελείται από θέση καθίσματος η οποία θα είναι 
κατασκευασμένη από (3) ξύλινες δοκούς διατομής 45Χ90Χ1800mm. Τα ξύλα θα 
είναι από ξυλεία πεύκης με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή. Θα είναι βαμμένα 
με αδιάβροχο ελαστικό βερνίκι αβλαβές, μη αναφλέξιμο για την αντοχή στις 
εξωτερικές συνθήκες και το χρόνο. Η πλάτη θα είναι κατασκευασμένη από (2) 
ξύλινες δοκούς  ίδιας διατομής με την θέση του καθίσματος. Η πλάτη θα έχει 
τέτοια κλίση από άποψη εργονομίας ώστε να προσφέρεται η καλύτερη δυνατή 
ανάπαυση. Ο σκελετός του παγκακιού θα είναι μεταλλικός από χαλυβδοσωλήνα 
κυκλικής διατομής Φ60 με πάχος 2mm. Η βάση θα είναι κατασκευασμένη από 
μεταλλικό Π 60Χ30mm, με μήκος 50cm και θα φέρει (2) οπές Μ10 η κάθε μία. Όλα 
τα μεταλλικά στοιχεία θα έχουν υποστεί ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα για 
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια του μετάλλου στο χρόνο. 

 
 
ΤΜΗΜΑ 2:      ΚΑ 35.6662.10 

Είδος προμήθειας Τεχνική περιγραφή 

Ξυλεία σουηδική, πλανισμένη, εμποτισμένη 
με οικολογικά υλικά  

(σε αχνό πράσινο χρώμα), για εξωτερικούς 
χώρους 

τεμάχια διαστάσεων 210 * 15 * 5,2 εκατοστά 

τεμάχια διαστάσεων 180 * 10 * 5,2 εκατοστά 

 

Δράμα, 24-5-2022 

 

Η συντάκτης 
 
 
 
 

Σαμαρά Ιορδάνα 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

 
 
 

Λαζαρίδης Λάζαρος 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΤΜΗΜΑ 1:       Κ.Α. 35.7135.01 
 

Είδος προμήθειας 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα Αξία € Μερική αξία € 

Παγκάκι τεμάχιο 36 220 7920,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7920,00 

Φ.Π.Α. 24% 1900,80 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9820,80 

 
 
ΤΜΗΜΑ 2:      ΚΑ 35.6662.10 

 

Είδος προμήθειας 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Αξία € Μερική αξία € 

Ξυλεία πλανισμένη, εμποτισμένη, για εξωτερικούς 

χώρους, διαστάσεων 210 εκ. * 15 εκ. * 5,2 εκ. 
κυβικό 
μέτρο 

5,00 1235,00 6175,00 

Ξυλεία πλανισμένη, εμποτισμένη, για εξωτερικούς 

χώρους, διαστάσεων 180 εκ. * 10 εκ. * 5,2 εκ. 
κυβικό 
μέτρο 

1,50 1235,00 1852,50 

ΣΥΝΟΛΟ 8027,50 

Φ.Π.Α. 24% 1926,60 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9954,10 

 

                                                                    Δράμα, 24-5-2022 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Διεύθυνση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Αριθμ. μελέτης: 11/2022 

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια) και 

ξυλείας για την επισκευή πάγκων – καθισμάτων  

CPV: 39113300-0 (πάγκοι - καθίσματα)  

                                                03419000-0 (ξυλεία  

 

Η συντάκτης 
 
 
 
 

Σαμαρά Ιορδάνα 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

 
 
 

Λαζαρίδης Λάζαρος 
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