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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας

66133 Δράμα
Πληροφορίες: Λαζαρίδης Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2521027415
Ηλ. Ταχυδρομ. ilaza@dimosdramas.gr

    Προς:   Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού
                                                                 Κοιν.:   τμήμα Προμηθειών          

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Προμήθεια κυκλοφορητή».

    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 λεβητοστάσιο του Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδης’ 
υπάρχει σύστημα θέρμανσης - ψύξης αποτελούμενο από λέβητα, βάνες, κυκλοφορητές κλπ. 
Ένας από τους κυκλοφορητές δεν πραγματοποιεί την λειτουργία κίνησης και πρέπει να 
αντικατασταθεί προκειμένου το σύστημα θέρμανσης να δουλέψει σωστά με οικονομία και 
χωρίς απώλειες.        

Για τους παραπάνω  λόγους πρέπει να γίνει η παρακάτω προμήθεια με τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Tεμάχια Τιμή Μονάδας 
χωρίς Φ.Π.Α σε €

Δαπάνη

Ολική σε €

1 Αντλία in-line για θέρμανση - κλιματισμό τύπου KLP 
80/900 T με ενσωματωμένη θερμική προστασία 

● Ισχύς: 2,5 HP (ίππους)
● Μήκος στομίων: 360 mm
● Στόμιο: DN 80=3” (ίντσες)
● Συχνότητα δικτύου: 50 Hz
● Κινητήρας: 3 x 230 V IE3
● Προστασία κινητήρα: IP55

1 650,00€ 650,00€
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● Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
● Θερμοκρασία υγρών: -15 βαθμών κελσίου έως + 

120
● Εύρος λειτουργίας, παροχή: από 2 έως 67 m3/h
● Μέγιστο μανομετρικό ύψο: 137 m
● KLP: 2.800 στρ./λεπτο

ΣΥΝΟΛΟ 650,00€

Φ.Π.Α. 24% 156,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ € 806,00€

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, συνολικής 
προεκτιμούμενης δαπάνης 806,00€  με το Φ.Π.Α. (650,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.). Ο χρόνος 
παράδοσης της προμήθειας και αποπεράτωσης των εργασιών ορίζεται  μέχρι 30.09.2021.

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. 15.7135.04 (Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού) ποσού 
15.000,00€ του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 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. 
15.7135.04 (Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού)  ποσού 806,00€  ευρώ.
CPV: 42943700-5 (κυκλοφορητές θέρμανσης)

  Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας

        και Πολιτισμού

                    Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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