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                            ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ  Λ Α Γ Κ Α Δ Α           
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ          
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση : όπισθεν γηπέδoυ                                                   
Ταχ. Κώδικας : 572 00
Τηλέφωνο : 23940 25243         Προς: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών   
Τηλεομοιότυπο : 23940 25249                             

                      

ΘΕΜΑ: «Πρωτογενές αίτημα για την υπηρεσία ΄΄Συντήρηση – επισκευή και 
αποξήλωση παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά΄΄»

   Σας αποστέλλουμε το υπ΄αριθμό 06/2020 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 
για την υπηρεσία «Συντήρηση – επισκευή και αποξήλωση παιδικών χαρών του 
Δήμου Λαγκαδά» ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.817,00 € με Φ.Π.Α. 24% με 
C.P.V. 50870000-4 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής 
χαράς), για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου.

 
Παρακαλούμε  όπως προβείτε στις νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης της ανωτέρω 
υπηρεσίας.

   

                       Ο Συντάξας
      Προϊστάμενος Τμήματος Πρασίνου

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
 

ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 06/2020

«Συντήρηση – επισκευή και αποξήλωση παιδικών 
χαρών του Δήμου Λαγκαδά»

ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΣΣ   ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ
«Συντήρηση – επισκευή και αποξήλωση παιδικών χαρών του 

Δήμου Λαγκαδά»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 49.817,00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Περιεχόμενα:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Συντήρηση – επισκευή και αποξήλωση παιδικών 

χαρών του Δήμου Λαγκαδά»

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της υπηρεσίας
    Το παρών τεύχος αφορά στην υπηρεσία επισκευής - συντήρησης και μερικής 
αποξήλωσης των οργάνων και του αστικού εξοπλισμού πενήντα πέντε (55) 
υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά με στόχο την βελτίωση τους, 
καθώς επίσης και την ολική αποξήλωση - απομάκρυνση των οργάνων και του 
αστικού εξοπλισμού πενήντα ένα (51) υφιστάμενων παιδικών χαρών των οποίων 
η λειτουργία κρίθηκε υψηλής επικινδνότητας ή ότι δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν 
λόγω θέσης σύμφωνα με τις εκθέσεις επικυνδυνότητας του διαπιστευμένου 
φορέα.
Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η επισκευή του εξοπλισμού που μπορεί 
γίνει λειτουργικός και να πληροί τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων 
ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2017 και ΕΝ1177:2017, με απώτερο 
σκοπό την ασφαλή λειτουργία τους ενόψει καλοκαιρινής περιόδου όπου 
αυξάνεται η επισκεψιμότητα των παιδιών. 

Η εν λόγω υπηρεσία θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2020.

O κωδικός αριθμός είδους είναι CPV 2008: 50870000-4 (Υπηρεσίες επισκευής 
και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς).
 
Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από ΣΑΤΑ.

Το κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της 
υπηρεσίας.
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις
1. Του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Η υπ΄ αριθμόν 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-

2009).

5. Η υπ’ αριθμόν 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2029/25-07-2014).

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Συντήρηση – επισκευή και  παιδικών χαρών του 

Δήμου Λαγκαδά»

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α) Η υπηρεσία συντήρησης και επισκευής περιλαμβάνει εργασία και μικροϋλικά, 
όπως παρακάτω.
 
Λίστα εργασιών:

 λίπανση των σημείων τριβής των εξαρτημάτων (ρουλεμάν), 
 λείανση στα σημεία που έχουν δημιουργηθεί ακίδες και 

βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών,
  αντικατάσταση ή σφίξιμο βίδας και συνδέσμων, 
 καθαρισμός πιθανής σκουριάς ή χτυπημάτων στα μεταλλικά στοιχεία και 

επάλειψη με αντισκωριακό ή βερνικόχρωμα,
 στερέωση οργάνου ή τμημάτων του, κόλληση κλπ. 
 Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οργάνων και εξοπλισμού 

όπως καθίσματα σε κούνιες, αύλακες τσουλήθρας όλων των τύπων, 
αλυσίδες κούνιας, μπάρες. 

 Αντικατάσταση τμημάτων σε περιφράξεις, πόρτες, παγκάκια, κιόσκια 
κ.λ.π.

 Απομάκρυνση κατεστραμμένου εξοπλισμού

Λίστα μικρουλικών:
 Αλυσίδα για κούνιες νηπίων και παίδων
 Κουζινέτα κούνιας
 Βίδα εξάγωνη Μ 6Χ20 με παξιμάδι
 Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 10Χ120 με παξιμάδι
 Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 10Χ60 με παξιμάδι
 Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 10Χ40 με παξιμάδι
 Καρόβιδες Μ 6Χ60 με παξιμάδι όλο σπείρωμα
 Καρόβιδες Μ 8Χ120 όλο σπείρωμα με παξιμάδι
 Καρόβιδες Μ 10Χ60 όλο σπείρωμα με παξιμάδι
 Ναυτικό κλειδί inox 8 mm με βίδα alen
 Χειρολαβές για τραμπάλα
 Αποσβεστήρες κρούσης (προστατευτικά ελαστικά τραμπάλας)
 Προστατευτικά καλύμματα για βίδες (τάπες)
 Προστατευτικά καλύμματα για μεταλλικούς σωλήνες (τάπες)
 Αντισκωριακό
 Βερνικόχρωμα
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Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις συντηρήσεις & επισκευές θα είναι των 
παρακάτω προδιαγραφών και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σειρά προτύπων 
ΕΝ 1176.
Ξυλεία : Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176-1 (όχι αγκίδες, δηλητήρια κλπ)
Πλαστικά στοιχεία: Θα είναι ανακυκλώσιμα, με μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη 
ακτινοβολία.
Μεταλλικά στοιχεία: Θα είναι κατασκευασμένα οπωσδήποτε από ανοξείδωτο ή 
θερμογαλβανισμένο χάλυβα.

Β) Η υπηρεσία αποξήλωσης που θα πραγματοποιηθεί σε ορισμένες παιδικές 
χαρές θα περιλαμβάνει και την απομάκρυνση του εξοπλισμού σε μέρος που θα 
υποδειχθεί από τον Δήμο. Επίσης μετά την αποξήλωση του εξοπλισμού ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την αποκατάσταση του εδάφους έτσι ώστε να 
μην υπάρχουν επικύνδυνα σημεία.  

H υπηρεσία επισκευής και συντήρησης θα εφαρμοστεί στα όργανα παιδικών 
χαρών και τον αστικό εξοπλισμό που μπορούν να γίνουν λειτουργικά ενώ ο 
επικίνδυνος εξοπλισμός θα αποξηλώνεται και θα απομακρύνεται.

Οι παιδικές χαρές είναι οι παρακάτω:

1. Παιδική Χαρά Ασσήρου εντός του οικισμού σε έκταση με χώρους άθλησης, που 

βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 20, οικόπεδο 197, στην Κοινότητα Ασσήρου της 

Δ.Ε. Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά.

2. Παιδική Χαρά Ασσήρου στην πλατεία, που βρίσκεται εκτός ρυμοτομικού σχεδίου 

πάνω από υπογειοποιημένο ρέμα, στην Κοινότητα Ασσήρου της Δ.Ε. Ασσήρου του 

Δήμου Λαγκαδά.

3. Παιδική Χαρά Ασσήρου εντός του αύλειου χώρου  νηπιαγωγείου, που βρίσκεται 

εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, στην Κοινότητα Ασσήρου της Δ.Ε. Ασσήρου του Δήμου 

Λαγκαδά.

4. Παιδική Χαρά Εξαμιλίου εντός του οικισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 1, οικόπεδο 111, στην Κοινότητα Εξαμιλίου της Δ.Ε. Ασσήρου του Δήμου 

Λαγκαδά.

5. Παιδική Χαρά Εξαμιλίου εντός του οικισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 13, οικόπεδο 48, στην Κοινότητα Εξαμιλίου της Δ.Ε. Ασσήρου του Δήμου 

Λαγκαδά. 

6. Παιδική Χαρά Κριθιάς εντός του οικισμού (δίπλα στο φαρμακείο), που βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο 62, οικόπεδο 343, στην Κοινότητα Κριθιάς της Δ.Ε. Ασσήρου 

του Δήμου Λαγκαδά.

7. Παιδική Χαρά Βερτίσκου στην Πλατεία Ηρώων, που βρίσκεται εντός ορίων 

οικισμού με απόφαση νομάρχη (ΦΕΚ 870/Δ/1988), στην Κοινότητα Βερτίσκου της 

Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f180f7db81ef31d8cee6cfa στις 24/07/20 14:34
7 

8. Παιδική Χαρά Πέντε Βρυσών στην κεντρική πλατεία, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 15, οικόπεδο 81, στην Κοινότητα Πέντε Βρυσών της Δ.Ε. Βερτίσκου του 

Δήμου Λαγκαδά.

9. Παιδική Χαρά Πέντε Βρυσών εντός του αύλειου χώρου του νηπιαγωγείου, που 

βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 13, οικόπεδο 68, στην Κοινότητα Πέντε Βρυσών 

της Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά.

10. Παιδική Χαρά Πέντε Βρυσών πλησίον του οικισμού, που βρίσκεται σε χώρο ο 

οποίος είναι εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου και αποτελεί τμήμα του 167 γεωτεμαχίου 

διανομής αγροκτήματος, στην Κοινότητα Πέντε Βρυσών της Δ.Ε. Βερτίσκου του 

Δήμου Λαγκαδά.

11. Παιδική Χαρά Πολυδενδρίου εντός του οικισμού στην πλατεία, που βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο 11, οικόπεδο 57, στην Κοινότητα Πολυδενδρίου της Δ.Ε. 

Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά.

12. Παιδική Χαρά Αρετής εντός της κεντρικής πλατείας, που βρίσκεται στην 709η του 

αγροκτήματος Αρετής, στην Κοινότητα Αρετής της Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου 

Λαγκαδά.

13. Παιδική Χαρά Λοφίσκου εντός της κεντρικής πλατείας, που βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο 27, οικόπεδο 104, στην Κοινότητα Λοφίσκου της Δ.Ε. 

Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά.

14. Παιδική Χαρά Όσσας στο Δημοτικό άλσος (όπισθεν δημοτικού ξενώνα), που 

βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 28, οικόπεδο 189, στην Κοινότητα Όσσας της 

Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά.

15. Παιδική Χαρά Καλαμωτού εντός της κεντρικής πλατείας, που βρίσκεται εντός 

ορίων οικισμού με απόφαση νομάρχη ΦΕΚ 1010/Δ/1986, στην Κοινότητα Καλαμωτού 

της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά.

16. Παιδική Χαρά Πετροκεράσων στην κεντρική πλατεία, που βρίσκεται εκτός 

ρυμοτομικού σχεδίου, στην Κοινότητα Πετροκεράσων της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου 

Λαγκαδά.

17. Παιδική Χαρά Σαρακήνας εντός του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού 

συλλόγου, που βρίσκεται εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, στην Κοινότητα Σαρακήνας της 

Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά.

18. Παιδική Χαρά Γερακαρούς εντός της κεντρικής πλατείας, που βρίσκεται εκτός 

ρυμοτομίας δυτικά του οικοδομικού τετραγώνου 50 βάση της διανομής συνοικισμού 

του 1980, στην Κοινότητα Γερακαρούς της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

19. Παιδική Χαρά Λαγκαδικίων κοντά στην εκκλησία, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 23, οικόπεδο 81 βάση της διανομής συνοικισμού του 1965, στην Κοινότητα 

Λαγκαδικίων της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.
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20. Παιδική Χαρά Λαγκαδικίων όπισθεν κοινοτικού καταστήματος, που βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο 44, οικόπεδο 294 της διανομής συνοικισμού του 1965, στην 

Κοινότητα Λαγκαδικίων της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

21. Παιδική Χαρά Λαγκαδικίων πλησίον του παλιού αστυνομικού τμήματος, που 

βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 26, οικόπεδο 131-135 της διανομής συνοικισμού 

1965, στην Κοινότητα Λαγκαδικίων της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

22. Παιδική Χαρά Ανάληψης στην τοποθεσία Πλατάνια αριστερά του αναψυκτηρίου, 

που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 18, οικόπεδο 93, στην Κοινότητα Ανάληψης 

της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

23. Παιδική Χαρά Ηρακλείου εντός του οικισμού, έμπροσθεν του νηπιαγωγείου, που 

βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 13, οικόπεδο 40, στην Κοινότητα Ηρακλείου της 

Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

24. Παιδική Χαρά Καβαλαρίου απέναντι από το δημοτικό σχολείο, που βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο 11, οικόπεδο 45 της διανομής συνοικισμού του 1970, στην 

Κοινότητα Καβαλαρίου της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

25. Παιδική Χαρά Καβαλαρίου εντός χώρου πλατείας, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 73, οικόπεδο 339 της διανομής συνοικισμού του 1970, στην Κοινότητα 

Καβαλαρίου της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

26. Παιδική Χαρά Καβαλαρίου στην έξοδο προς τον Άγιο Βασίλειο, που βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο 88, οικόπεδο 394 της διανομής συνοικισμού 1970, στην 

Κοινότητα Καβαλαρίου της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

27. Παιδική Χαρά Κολχικού εντός πλατείας στην είσοδο του χωριού, που βρίσκεται σε 

οικοδομικό τετράγωνο βάση ΦΕΚ 707/Δ/1998, στην Κοινότητα Κολχικού της Δ.Ε. 

Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

28. Παιδική Χαρά Κολχικού πλησίον της κεντρικής πλατείας, που βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο 60, οικόπεδο 182, στην Κοινότητα Κολχικού της Δ.Ε. Λαγκαδά 

του Δήμου Λαγκαδά.

29. Παιδική Χαρά Κολχικού στο στρατόπεδο και εντός οικοπέδου, που βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο 77, οικόπεδο 475, στην Κοινότητα Κολχικού της Δ.Ε. Λαγκαδά 

του Δήμου Λαγκαδά.

30. Παιδική Χαρά Δρακοντίου εντός του αύλειου χώρου του δημοτικού σχολείου, που 

βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 18, οικόπεδο 67, στην Κοινότητα Δρακοντίου της 

Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

31. Παιδική Χαρά Λαγκαδά στην οδό Παύλου Μελά πλησίον της Μητρόπολης, που 

βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 20Α, στην Κοινότητα Λαγκαδά της Δ.Ε. Λαγκαδά 

του Δήμου Λαγκαδά.

32. Παιδική Χαρά Λαγκαδά στην οδό Παύλου Μελά, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 12Δ, στην Κοινότητα Λαγκαδά της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.
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33. Παιδική Χαρά Λαγκαδά στην οδό Μπίλλη, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 

132, στην Κοινότητα Λαγκαδά της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

34. Παιδική Χαρά Λαγκαδά στην οδό Νίκης, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 

Γ360, στην Κοινότητα Λαγκαδά της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

35. Παιδική Χαρά Λαγκαδά εντός του περιβάλλοντος χώρου των Λουτρών Λαγκαδά, 

που βρίσκεται εκτός ρυμοτομικού σχεδίο, στην Κοινότητα Λαγκαδά της Δ.Ε. Λαγκαδά 

του Δήμου Λαγκαδά.

36. Παιδική Χαρά Λαγκαδά στις εργατικές κατοικίες, που βρίσκεται εντός του τοπικού 

ρυμοτομικό του ΟΕΚ (ΦΕΚ 1057/Δ/1997), στην Κοινότητα Λαγκαδά της Δ.Ε. Λαγκαδά 

του Δήμου Λαγκαδά.

37. Παιδική Χαρά Λαγκαδά εντός του αύλειου χώρου του 2ου δημοτικού σχολείου, που 

βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 93Γ, στην Κοινότητα Λαγκαδά της Δ.Ε. Λαγκαδά 

του Δήμου Λαγκαδά.

38. Παιδική Χαρά Λαγκαδά εντός του αύλειου χώρου του παιδικού σταθμού, που 

βρίσκεται εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, στην Κοινότητα Λαγκαδά της Δ.Ε. Λαγκαδά του 

Δήμου Λαγκαδά.

39. Παιδική Χαρά Λαγυνών εντός του αύλειου χώρου του νηπιαγωγείου, που βρίσκεται 

εντός ορίου οικισμού βάση του ΦΕΚ 3/Δ/1988, στην Κοινότητα Λαγυνών της Δ.Ε. 

Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

40. Παιδική Χαρά Χρυσαυγής στην πλατεία, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 

34, οικόπεδο 141, στην Κοινότητα Χρυσαυγής της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

41. Παιδική Χαρά Δορκάδας εντός του αύλειου χώρου του Δημοτικού σχολείου, που 

βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 50, οικόπεδο 184, στην Κοινότητα Δορκάδας της 

Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά.

42. Παιδική Χαρά Καρτερών εντός οικισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 

17 (αριστερά αυτού), στην Κοινότητα Καρτερών της Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά.

43. Παιδική Χαρά Καρτερών εντός οικισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 

33 (αριστερά αυτού), στην Κοινότητα Καρτερών της Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά.

44. Παιδική Χαρά Στεφανίων εντός του αύλειου χώρου σχολείου, που βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο 4, οικόπεδο 16, στην Κοινότητα Στεφανίων της Δ.Ε. Λαχανά 

του Δήμου Λαγκαδά.

45. Παιδική Χαρά Μαυροράχης εντός του οικισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 6 (εκτός ρυμοτομίας ανατολικά των οικοπέδων 28 & 32), στην Κοινότητα 

Μαυροράχης της Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά.

46. Παιδική Χαρά Ευαγγελίστριας εντός του περιβόλου του Πολιτιστικού Συλλόγου 

«Τερψιθέα», που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 2, οικόπεδο 6, στην Κοινότητα 

Ευαγγελίστριας της Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά.
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47. Παιδική Χαρά Κυδωνέων εντός του οικισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 13, οικόπεδο 66, στην Κοινότητα Κυδωνέων της Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου 

Λαγκαδά.

48. Παιδική Χαρά Λαχανά στον αύλειο χώρο του σχολείου, που βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο 68, οικόπεδο 455, στην Κοινότητα Λαχανά της Δ.Ε. Λαχανά του 

Δήμου Λαγκαδά.

49. Παιδική Χαρά Λευκοχωρίου εντός του οικισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 12, οικόπεδο 73, στην Κοινότητα Λευκοχωρίου της Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου 

Λαγκαδά.

50. Παιδική Χαρά Ξυλόπολης εντός του οικισμού, που βρίσκεται εντός ορίων 

οικισμού βάση του ΦΕΚ 1007/Δ/1987, στην Κοινότητα Ξυλόπολης της Δ.Ε. Λαχανά 

του Δήμου Λαγκαδά.

51. Παιδική Χαρά Ασκού εντός αύλειου χώρου μικρής εκκλησίας (Άγιος Νεκτάριος), 

που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 164, οικόπεδο 960, Σ.Δ. 1967, στην 

Κοινότητα Ασκού της Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.

52. Παιδική Χαρά Κρυονερίου εντός εκκλησίας Αγίου Ραφαήλ, στην Κοινότητα 

Κρυονερίου της Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.

53. Παιδική Χαρά Σοχού στη θέση Κρύα Βρύση, που βρίσκεται εντός του 

ρυμοτομικού σχεδίου (1955) και έχει αριθμό ιδιοκτησίας 40, στην Κοινότητα Σοχού της 

Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.

54. Παιδική Χαρά Σοχού εντός του αύλειου χώρου του 1ου νηπιαγωγείου, που 

βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου (1955) με αριθμό ιδιοκτησίας 463, στην 

Κοινότητα Σοχού της Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.

55. Παιδική Χαρά Σοχού εντός του χώρου του Σταδίου Μενέλαος Βασιλικός, που 

βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδίου (1955) και βάση αυτού έχει αριθμό ιδιοκτησίας 

447 και 449, στην Κοινότητα Σοχού της Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.

H υπηρεσία ολικής αποξήλωσης και απομάκρυνσης των οργάνων και του αστικού 
εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω παιδικές χαρές:

1. Παιδική Χαρά Ασσήρου εκτός του οικισμού, που βρίσκεται εκτός σχεδίου και 

εκτός ορίων οικισμού, στην Κοινότητα Ασσήρου της Δ.Ε. Ασσήρου του Δήμου 

Λαγκαδά.

2. Παιδική Χαρά Κριθιάς εντός του οικισμού (απέναντι από την οικία Χρ.Καζάκα), 

που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 76, οικόπεδο 458, στην Κοινότητα 

Κριθιάς της Δ.Ε. Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά.
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3. Παιδική Χαρά Κριθιάς εντός του οικισμού στη θέση «ΓΚΟΝΟΙΝΑ», που βρίσκεται 

στα δεξιά του οικοδομικού τετραγώνου 107, στην Κοινότητα Κριθιάς της Δ.Ε. 

Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά.

4. Παιδική Χαρά Κριθιάς εντός του οικισμού και καταλαμβάνει τμήμα πλατείας 

(απέναντι από την οικία Κλουπώδη Γεωργίου), που βρίσκεται εντός του 

οικοδομικού τετραγώνου 78, στην Κοινότητα Κριθιάς της Δ.Ε. Ασσήρου του Δήμου 

Λαγκαδά.

5. Παιδική Χαρά Κριθιάς εντός του οικισμού (δίπλα από την οικία Νικολάου Λαγκάνη), 

που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 15, στην Κοινότητα Κριθιάς της Δ.Ε. 

Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά.

6. Παιδική Χαρά Κριθιάς εντός του οικισμού εντός του αύλειου χώρου σχολικού 

συγκροτήματος (δημοτικό σχολείο , νηπιαγωγείο , παιδικό σταθμό), που βρίσκεται 

στο οικοδομικό τετράγωνο 26, στην Κοινότητα Κριθιάς της Δ.Ε. Ασσήρου του 

Δήμου Λαγκαδά.

7. Παιδική Χαρά Πολυδενδρίου εντός του αύλειου χώρου πρώην δημοτικού σχολείου, 

που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου αλλά φαίνεται να βρίσκεται εκτός 

Ο.Τ. στην περιοχή μεταξύ Ο.Τ. 3 και Ο.Τ.8, στην Κοινότητα Πολυδενδρίου της Δ.Ε. 

Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά.

8. Παιδική Χαρά Γαλήνης στο Δημοτικό πάρκο, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 2, οικόπεδο 6, στην Κοινότητα Γαλήνης της Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου 

Λαγκαδά.

9. Παιδική Χαρά Όσσας εντός του αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου, που βρίσκεται 

στο οικοδομικό τετράγωνο 25, οικόπεδο 184, στην Κοινότητα Όσσας της Δ.Ε. 

Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά.

10. Παιδική Χαρά Αδάμ στην περιοχή Αγίων Αναργύρων, που βρίσκεται εντός ορίων 

οικισμού με απόφ. νομάρχη ΦΕΚ 1444/Δ/1996, στην Κοινότητα Αδάμ της Δ.Ε. 

Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά.

11. Παιδική Χαρά Αδάμ εντός του αύλειου χώρου του δημοτικού σχολείου, που 

βρίσκεται εντός ορίων οικισμού με απόφ. νομάρχη ΦΕΚ 1444/Δ/1996, στην 

Κοινότητα Αδάμ της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά.

12. Παιδική Χαρά Ζαγκλιβερίου εντός του αύλειου χώρου του δημοτικού σχολείου, 

που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Γ115 της Π.Μ., στην Κοινότητα 

Ζαγκλιβερίου της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά.

13. Παιδική Χαρά Ζαγκλιβερίου εντός πάρκου δίπλα στο αστυνομικό τμήμα, που 

βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Γ17 της ΠΜ (ΦΕΚ 552/Δ/1989), στην 

Κοινότητα Ζαγκλιβερίου της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f180f7db81ef31d8cee6cfa στις 24/07/20 14:34
12 

14. Παιδική Χαρά Ζαγκλιβερίου εντός του αύλειου χώρου του Κέντρου Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Γ221 της Π.Μ., 

στην Κοινότητα Ζαγκλιβερίου της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά.

15. Παιδική Χαρά Μεσόκωμου στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου, που 

βρίσκεται εντός ορίων οικισμού ΦΕΚ 30/Δ/1988, στην Κοινότητα Μεσόκωμου της 

Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά.

16. Παιδική Χαρά Καλαμωτού στην άκρη του χωριού κοντά στην οικία του κου 

Σαργιαννίδη Γεωργίου, που βρίσκεται στο Κληροτεμάχιο 74 – Χέρσο του 

αγροκτήματος Καλαμωτού, στην Κοινότητα Καλαμωτού της Δ.Ε. Καλινδοίων του 

Δήμου Λαγκαδά.

17. Παιδική Χαρά Αγίου Χαράλαμπου εντός του αύλειου χώρου μπροστά από το 

κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου, που βρίσκεται εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, στην 

Κοινότητα Αγίου Χαράλαμπου της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά.

18. Παιδική Χαρά Αγίου Βασιλείου στην είσοδο του χωριού από Θεσσαλονίκη, που 

βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 45, οικόπεδο 183, στην Κοινότητα Αγίου 

Βασιλείου της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

19. Παιδική Χαρά Αγίου Βασιλείου εντός έκτασης που έχει γήπεδα μπάσκετ, 

ποδοσφαίρου 5Χ5 και τέννις, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 1, οικόπεδο 

1της διανομής συνοικισμού του 1968, στην Κοινότητα Αγίου Βασιλείου της Δ.Ε. 

Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

20. Παιδική Χαρά Αγίου Βασιλείου πλησίον του δημοτικού σχολείου, που βρίσκεται 

στο οικοδομικό τετράγωνο 17, οικόπεδο 71 της διανομής συνοικισμού 1968, στην 

Κοινότητα Αγίου Βασιλείου της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

21. Παιδική Χαρά Αγίου Βασιλείου πλησίον της λίμνης, που βρίσκεται εκτός σχεδίου, 

βόρεια του οικοδομικού τετραγώνου 70 της διανομής συνοικισμού, στην Κοινότητα 

Αγίου Βασιλείου της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

22. Παιδική Χαρά Αρδαμερίου πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου, που βρίσκεται 

εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, στην Κοινότητα Αρδαμερίου της Δ.Ε. Κορώνειας του 

Δήμου Λαγκαδά.

23. Παιδική Χαρά Βασιλουδίου εντός του αυλόγυρου του δημοτικού σχολείου, που 

βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 12, οικόπεδο 218 στη διανομή συνοικισμού 

του 1968, στην Κοινότητα Βασιλουδίου της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

24. Παιδική Χαρά Γερακαρούς στην περιοχή Φατσαλίδικα, που βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο 65, οικόπεδο 414 της διανομής συνοικισμού του 1980, στην 

Κοινότητα Γερακαρούς της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

25. Παιδική Χαρά Γερακαρούς στην περιοχή Τσιφλίκι, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 20, οικόπεδο 387 της διανομής συνοικισμού του 1980, στην Κοινότητα 

Γερακαρούς της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.
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26. Παιδική Χαρά Λαγκαδικίων πλησίον της οικίας Κρυωνά, που βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο Γ88 της Πολεοδομικής Μελέτης Λαγκαδικίων, στην 

Κοινότητα Λαγκαδικίων της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

27. Παιδική Χαρά Λαγκαδικίων στην έξοδο του χωριού προς Σχολάρι, που βρίσκεται 

στο οικοδομικό τετράγωνο Γ36 της Πολεοδομικής Μελέτης Λαγκαδικίων, στην 

Κοινότητα Λαγκαδικίων της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

28. Παιδική Χαρά Ηρακλείου σε μία γειτονιά εντός του οικισμού, που βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο 33, οικόπεδο 294, στην Κοινότητα Ηρακλείου της Δ.Ε. 

Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

29. Παιδική Χαρά Καβαλαρίου εντός οικισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 39, οικόπεδο 204 της διανομής συνοικισμού του 1970, στην Κοινότητα 

Καβαλαρίου της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

30. Παιδική Χαρά Καβαλαρίου εντός οικισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 51, οικόπεδο 262 της διανομής συνοικισμού 1970, στην Κοινότητα 

Καβαλαρίου της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

31. Παιδική Χαρά Κολχικού κάτω από την Αγία Κυριακή και πλησίον του ρέματος, που 

βρίσκεται βόρεια του οικοδομικού τετραγώνου 4, οικόπεδο 17, εντός ρέματος, στην 

Κοινότητα Κολχικού της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

32. Παιδική Χαρά Κολχικού κάτω από την τοποθεσία Καμάρα, που βρίσκεται σε 

κυκλική πλατεία της Σ.Δ. 1980 στο κέντρο των οικοδομικών τετραγώνων 90, 92, 93 

και 94, στην Κοινότητα Κολχικού της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

33. Παιδική Χαρά Κολχικού στην τοποθεσία Αλώνια, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 118, οικόπεδο 669 της συμπληρωματικής διανομής του 1980, στην 

Κοινότητα Κολχικού της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

34. Παιδική Χαρά Δρακοντίου απέναντι από το σχολείο στην κάτω πλευρά του δρόμου 

και εντός πάρκου, που βρίσκεται σε χώρου που αποτελεί τμήμα του αγρού 70α, 

Διανομής 1930, στην Κοινότητα Δρακοντίου της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου 

Λαγκαδά.

35. Παιδική Χαρά Λαγκαδά στην οδό Βασ. Αλεξάνδρου εντός πάρκου, που βρίσκεται 

στο οικοδομικό τετράγωνο 9Α, στην Κοινότητα Λαγκαδά της Δ.Ε. Λαγκαδά του 

Δήμου Λαγκαδά.

36. Παιδική Χαρά Λαγκαδά μεταξύ των οδών Βασ. Αλεξάνδρου και Παπακυριαζή, που 

βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Γ264, στην Κοινότητα Λαγκαδά της Δ.Ε. 

Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

37. Παιδική Χαρά Λαγυνών εντός χώρου υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και 

συγκεκριμένα γηπέδων ποδοσφαίρου, ποδοσφαίρου 5Χ5 και μπάσκετ, που 

βρίσκεται εντός ορίου οικισμού βάση του ΦΕΚ 3/Δ/1988, στην Κοινότητα Λαγυνών 

της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f180f7db81ef31d8cee6cfa στις 24/07/20 14:34
14 

38. Παιδική Χαρά Λαγυνών στη Ζωοδόχο Πηγή, κοντά σε εκκλησάκι στο βουνό, που 

βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού, στην Κοινότητα Λαγυνών της Δ.Ε. Λαγκαδά του 

Δήμου Λαγκαδά.

39. Παιδική Χαρά Λαγυνών πλησίον του Δημοτικού Αναψυκτηρίου, που βρίσκεται 

εντός ορίου οικισμού βάση του ΦΕΚ 3/Δ/1988, στην Κοινότητα Λαγυνών της Δ.Ε. 

Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

40. Παιδική Χαρά Περιβολακίου στη θέση «Μυράς», που βρίσκεται σε τμήμα του 826 

αγρού, Σ.Δ. Περιβολακίου 1962, στην Κοινότητα Περιβολακίου της Δ.Ε. Λαγκαδά 

του Δήμου Λαγκαδά.

41. Παιδική Χαρά Περιβολακίου εντός οικισμού, στην Κοινότητα Περιβολακίου της Δ.Ε. 

Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

42. Παιδική Χαρά Λαχανά πλησίον εκκλησίας, στην Κοινότητα Λαχανά της Δ.Ε. 

Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά.

43. Παιδική Χαρά Λευκοχωρίου πλησίον γηπέδου μπάσκετ, στην Κοινότητα 

Λευκοχωρίου της Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά.

44. Παιδική Χαρά Νικόπολης εντός του οικισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό 

τετράγωνο 48, οικόπεδο 244, στην Κοινότητα Νικόπολης της Δ.Ε. Λαχανά του 

Δήμου Λαγκαδά.

45. Παιδική Χαρά Ξυλόπολης εντός του οικισμού, που βρίσκεται εντός ορίων 

οικισμού βάση του ΦΕΚ 1007/Δ/1987, στην Κοινότητα Ξυλόπολης της Δ.Ε. Λαχανά 

του Δήμου Λαγκαδά.

46. Παιδική Χαρά Ασκού πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου, που βρίσκεται στο 

οικοδομικό τετράγωνο 168, οικόπεδο 970, στην Κοινότητα Ασκού της Δ.Ε. Σοχού 

του Δήμου Λαγκαδά.

47. Παιδική Χαρά Ασκού πλησίον του δημοτικού σχολείου, στην Κοινότητα Ασκού 

της Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.

48. Παιδική Χαρά Αυγής εντός του χώρου της πλατείας (κάτω από την εκκλησία), που 

βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 9, οικόπεδο 54 βάση της Συμπληρωματικής 

Διανομής Συνοικισμού του 1962, στην Κοινότητα Αυγής της Δ.Ε. Σοχού του Δήμου 

Λαγκαδά.

49. Παιδική Χαρά Αυγής εντός αγροτικού ιατρείου, στην Κοινότητα Αυγής της Δ.Ε. 

Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.

50. Παιδική Χαρά Σοχού εντός πάρκου Εξοχικών, που βρίσκεται σε τμήμα του 1540 

αγροτεμαχίου διανομής αγροκτήματος, στην Κοινότητα Σοχού της Δ.Ε. Σοχού του 

Δήμου Λαγκαδά.
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51. Παιδική Χαρά Σοχού μέσα σε μικρό πάρκο (πάρκο Δοιρανλή), που βρίσκεται 

εντός του ρυμοτομικού σχεδίου (1955) και έχει αριθμό ιδιοκτησίας 1396, στην 

Κοινότητα Σοχού της Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Συντήρηση – επισκευή και αποξήλωση παιδικών 

χαρών του Δήμου Λαγκαδά»

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(παιδικών 

χαρών)
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(€) (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Αντικατάσταση 
κατεστραμμένων τμημάτων 
οργάνων και εξοπλισμού όπως 
καθίσματα σε κούνιες, αύλακες 
τσουλήθρας όλων των τύπων, 
αλυσίδες κούνιας, μπάρες

55 Υπηρεσία 200,00 11.000,00

Αντικατάσταση τμημάτων σε 
περιφράξεις, πόρτες, παγκάκια, 
κιόσκια κ.λ.π.

55 Υπηρεσία 100,00 5.500,00

Λείανση και βαφή εξοπλισμού 55 Υπηρεσία 50,00 2.750,00
Καθαρισμός σκουριάς και βαφή 55 Υπηρεσία 50,00 2.750,00
Λίπανση σημείων τριβής 55 Υπηρεσία 30,00 1.650,00
Σφίξιμο βιδών 55 Υπηρεσία 5,00 275,00
Στερέωση οργάνου 55 Υπηρεσία 30,00 1.650,00
Μερική Αποξήλωση -
Απομάκρυνση εξοπλισμού 55 Υπηρεσία 80,00 4.400,00

Ολική Αποξήλωση -
Απομάκρυνση εξοπλισμού 51 Υπηρεσία 200,00 10.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 40.175,00
Φ.Π.Α. 24% 9.642,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 49.817,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

«Συντήρηση – επισκευή και αποξήλωση παιδικών 

χαρών του Δήμου Λαγκαδά»

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1
Αντικείμενο υπηρεσίας
Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση της υπηρεσίας επισκευής - συντήρησης 

και μερικής αποξήλωσης των οργάνων και του αστικού εξοπλισμού πενήντα 

πέντε (55) υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά με στόχο την 

βελτίωση τους, καθώς επίσης και την ολική αποξήλωση - απομάκρυνση των 

οργάνων και του αστικού εξοπλισμού πενήντα ένα (51) υφιστάμενων παιδικών 

χαρών των οποίων η λειτουργία κρίθηκε υψηλής επικινδνότητας ή ότι δεν 

μπορούν να αδειοδοτηθούν λόγω θέσης σύμφωνα με τις εκθέσεις 

επικυνδυνότητας του διαπιστευμένου φορέα.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 

49.817,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων 

βαρύνουν τον Ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις

1. Του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Η υπ΄ αριθμόν 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-

2009).

5. Η υπ’ αριθμόν 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2029/25-07-2014).
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Άρθρο 3
Στοιχεία της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι:

1. Η διακήρυξη 

2. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών

3. Η προσφορά του αναδόχου

4. Το συμφωνητικό

Άρθρο 4
Εγγυήσεις
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού δεν 

απαιτείται, σύμφωνα με την περιπτ. α, της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 

4412/2016.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης:

Ο διαγωνιζόμενος στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η ανάθεση της 

προμήθειας υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβαση ποσού ίσου με το 5% της αξίας της σύμβασης εκτός 

Φ.Π.Α., σύμφωνα με την περ. β της παρ.1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 5
Προσφορά
Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και πρέπει να έχει 

διάρκεια ισχύος τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας 

ανάθεσης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Η προσφερόμενη τιμή, επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να είναι εντός της 

ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής.

Τεχνική Προσφορά

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

καταθέσουν τα εξής:

α) Βεβαίωση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου ότι 

επισκέφτηκαν τις παιδικές χαρές του Δήμου, τις εξέτασαν και έλαβαν γνώση της 

κατάστασης τους.

β) Πιστοποιητικά ονομαστικά από αρμόδιο φορέα ότι τα άτομα που θα χρησιμοποιήσει 

ο οικονομικός φορέας έχουν εκπαιδευτεί για συντήρηση και λειτουργία παιδικών 
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χαρών σύμφωνα με το ΕΝ 1176-7 ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα 

τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας.

γ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο περί ασφαλιστικής κάλυψης στο όνομα του οικονομικού 

φορέα για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για ζημίες και ατυχήματα που τυχόν 

προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και τη λειτουργία της 

κάθε παιδικής χαράς.

Άρθρο 6
Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στη συνολική τιμή. 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, ο ανάδοχος της υπηρεσίας 

θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Άρθρο 7
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει με την εξόφληση της συμβατικής 

αξίας που αντιστοιχεί στην οριστική παραλαβή της.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ελάχιστον είναι τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου.

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή.

γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιαδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό.

Άρθρο 8
Ολοκλήρωση εκτέλεση της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:α) 

Παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται 

του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο 

και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που 

έχει τεθεί στο παρών τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που 

παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
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δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 9
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, κατά τα 

προβλεπόμενα του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 10
Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 

να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 11
Παρακολουθηση της σύμβασης 
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η 

διοίκηση αυτής διενεργείται από το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου της 

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Το ανωτέρω Τμήμα εισηγείται στην 

Οικονομική Επιτροπή για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με 

την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

2. Το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου μπορεί, με απόφασή του να ορίσει για την 

παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο 

της υπηρεσίας. 

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του 

αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη το Τμήμα 

Συντήρησης Πρασίνου που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα 

με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης.
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Άρθρο 12
Διάρκεια της σύμβασης
1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική 

διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης η οποία αντιστοιχεί 

σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση 

της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης 

μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 

του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 

ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 13
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του 

αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 14
Ποινικές ρήτρες
1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη 

της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 

το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε 

περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% 

χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα,
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γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 

ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 

προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως.

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου.

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον Δήμο Λαγκαδά το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 15
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1. Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί 

και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή 

παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, 

εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση 

του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 

παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε 

τμηματικές παραλαβές.

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, 

συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, 

με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί 

να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 

είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της 

ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
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οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων 

στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016.

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν 

έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με 

παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια.

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη 

σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω 

επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 

πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε 

από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 16
Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με 

άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 

μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται
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ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 

του Ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα 

στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΜΗΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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