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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς

Το τμήμα Προμηθειών
Του Δήμου μας

Θέμα : Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακού  θερμοσίφωνα στο γήπεδο Μαυροβάτου.

    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). 
Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης στο 
δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Μαυροβάτου είναι απαραίτητη η προμήθεια και τοποθέτηση ενός 
ηλιακού θερμοσίφωνα σύμφωνα με τις παρακάτω προδιάγραφες:
1. Μπόιλερ:
Το εξωτερικό περίβλημα να είναι από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα. Η δεξαμενή αποθήκευσης 
νερού θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα ψυχρής εξ έλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση 
σμάλτου (glass). Θα έχει ισχυρή θερμική μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, 
με αντιδιαβρωτική προστασία και αντιπαγωτική προστασία και καθαρή ονομαστική χωρητικότητα 
200 λίτρων, θα φέρει ηλεκτρική αντίσταση ισχύος 4kw με ρυθμιζόμενο εμβαπτιζόμενο θερμοστάτη.
2. Συλλέκτης:
Το πλαίσιο του θα είναι από κατασκευασμένο προφίλ αλουμινίου. Επιλεκτικός απορροφητής, 
συγκολλημένος με laser, με ειδική επεξεργασία τιτανίου διαμορφωμένου σε κενό υψηλής 
απορροφητικότητας (95%), κρύσταλλο ασφαλείας 4mm, με οικολογική θερμική μόνωση υψηλής 
πυκνότητας, επιφάνειας 2Χ1,5τ.μ..
Στη τιμή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του ηλιακού θερμοσίφωνα , τα απαιτούμενα υλικά για την 
υδραυλική σύνδεση του, το απαιτούμενο αντιψυκτικό υγρό η μόνωση των σωληνώσεων και γενικά 
οιοδήποτε απαιτούμενο υλικό για πλήρη λειτουργία συνολικής προεκτειμώμενης δαπάνης 1.000,00 
ευρώ με το Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις: 
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- 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. 15.7135.17 (Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακού 
θερμοσίφωνα στο γήπεδο Μαυροβάτου) ποσού 1.000,00€ του προϋπολογισμού του Δήμου μας 
οικ. έτους 2021, 6η αναμόρφωση.
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. 15.7135.17 
(Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα στο γήπεδο Μαυροβάτου)  ποσού 1.000,00€.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 09330000-1   (Ηλιακή ενέργεια)

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού

Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
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