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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς:   Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα: «Προμήθεια εξοπλισμού ψύξης θέρμανσης».

    Η άσκηση εποπτείας καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό ζήτημα των αθλητικών κέντρων 
αποτελεί αρμοδιότητα των δήμων σύμφωνα με το στ. 31 του άρθρου 94 του Ν 
3852/2010.Επίσης, σύμφωνα με το εδάφιο 7.1,  της παραγράφου γ, του άρθρου 12, της 
ενότητας Ε του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δράμας η  Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι υπεύθυνη για να σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά 
για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού 
αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Επίσης για την 
κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, 
αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης). Στο Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδης’ στο ιατρείο υπάρχει 
κλιματιστική μονάδα (ψύξης – θέρμανσης) η οποία έχει χαλάσει (εκτός λειτουργίας) και πρέπει 
να αντικατασταθεί με νέα, επίσης στο προπονητήριο του Καλού Αγρού η κλιματιστική μονάδα 
(ψύξης – θέρμανσης) πάνω από την πόρτα εισόδου έχει χαλάσει (εκτός λειτουργίας) και 
πρέπει να αντικατασταθεί με νέα. 

Επίσης, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1497/15-3-2019 (ΦΕΚ 1393/22-4-2019 τεύχος Β΄) 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, τροποποιήθηκε  
ο ΕΟΥ του Δήμου Δράμας ενσωματώνοντας  Το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι  στις 
αρμοδιότητες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού/Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 6 του Ν. 
4583/2018. 

Επίσης με την αριθμ. 4790/18-2-2020 απόφαση Δημάρχου και την ορθή επανάληψη 
αυτής μεταφέρθηκαν οι υπάλληλοι ΙΔΟΧ του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ από τη 
ΔΕΚΠΟΤΑ στο Δήμο Δράμας.

Επιπρόσθετα με την με αριθμ. 58/2020 ΑΔΣ έγινε μεταφορά της υλικοτεχνικής υποδομής 
και των χώρων στέγασης του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ στο Δήμο Δράμας. Ενώ 
από  τις 3 Μαρτίου 2020 το προσωπικό ανέλαβε κανονικά την υπηρεσία του στο ακίνητο που 
βρίσκεται στον 1ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Ιπποκράτους 2. 

Επειδή στο συγκεκριμένο ακίνητο υπάρχουν τρία κλιματιστικά παρωχημένης τεχνολογίας,  
ενώ η χρήση  των τεσσάρων θερμαντικών σωμάτων έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται 
διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από υπερφόρτωση του δικτύου, είναι απαραίτητη η  
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αντικατάσταση όλων των μέσων ψύξης - θέρμανσης. Η αγορά πέντε κλιματιστικών νέας 
τεχνολογίας (τύπου inverter), θα καλύψει πλήρως τόσο τη ψύξη όσο και τη θέρμανση του 
κτηρίου με οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος.

Για τους παραπάνω λόγους συντάχτηκε η με αριθμ. 5/2021 μελέτη της Διεύθυνσής μας, 
που αφορά την προμήθεια πέντε (5) κλιματιστικών inverter τοίχου 12.000BTU και δύο (2) 
κλιματιστικών inverter τοίχου 18.000BTU,  στην οποία αναλυτικά περιγράφονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές.
Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, συνολικής 
προεκτιμούμενης δαπάνης 6.696,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (5.400,00 χωρίς το Φ.Π.Α.), μαζί με 
τις εργασίες απεγκατάστασης και εγκατάστασης των νεών κλιματιστικών.  
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις:
- των άρθρων 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
  Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)   
  ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016, με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019   
  (ΦΕΚ αρ.52/01.04.19/τ.Α') 
- το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016)
- της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την την   
  παρ.3 του άρθρου 22  του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007)
- των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
- της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018)
- του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης 
υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 15.7135.09 (προμήθεια εξοπλισμού ψύξης 
θέρμανσης) του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2021, του Δήμου Δράμας  2021.  

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την σχετική έγκριση δαπάνης και 
την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 με   Κ.Α. 
15.7135.09 (Προμήθεια εξοπλισμού ψύξης θέρμανσης) ποσού 6.696,00€.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

Συν.: η με αριθμ. 5/2021 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής 
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        Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
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