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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΘΕΜΑ : «Εργασίες ελέγχου και παραμετροποίησης του συστήματος κλιματισμού». 
 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του N. 3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, ΦΕΚ 114/08-06-

2006 τεύχος Α') στις αρμοδιότητες των Δήμων μεταξύ των άλλων είναι και η συντήρηση και 
διαχείριση υποδομών, η συντήρηση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων, καθώς και η εξασφάλιση 
και η διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών του Δήμου. 

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 
προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι 
Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). [άρθρο 10 παρ.3α της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου - ΦΕΚ 
55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20]. 

Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας 
Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν 
επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό 
συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. [άρθρο 10 παρ.3β της 
Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το 
άρθρο 2 του Ν.4682/20] 

 
Προκειμένου λοιπόν να ληφθούν μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού και μετά την 

ολοκλήρωση των πρόσφατων εργασιών που αφορούσαν την τοποθέτηση ιονιστών στο σύστημα 
αεραγωγών του κλιματισμού, απαιτείται ο έλεγχος του συστήματος κλιματισμού στο κτίριο του 
Νέου Δημαρχείου Δράμας για πιθανές μεταβολές και παραμετροποίηση του συστήματος ψύξης, 
του πύργου ψύξης και όλων των αυτοματισμών του ψυχροστασίου:   

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  Εργασίες ελέγχου και παραμετροποίησης 
του συστήματος κλιματισμού στο νέο 
Δημαρχείο Δράμας 

εργασία 1 
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Η ενδεικτική συνολική προ εκτιμώμενη δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 
4.464,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (3.600,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2021. 

 
 CPV : 45259000-7 (Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων) 
 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για τη διενέργεια της υπηρεσίας ισχύουν οι 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 52/01.04.19/τ.Α'). 
-του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016). 
-της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 
του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007). 
-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» 
- Με την παρ.1 του άρθρου 74 του Ν..4745/2020 ορίζεται ότι η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76) διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.2.2021.  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020). 

 
                                                                                                                 Για την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών 
                                                                                                                  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

 
 

     Κιοσσές Ιωάννης 
                                                                                                                    Τοπογράφος  Μηχανικός 
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