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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: ''Προμήθεια αθλητικού υλικού''.

  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). 
    Στην περιοχή της  ''ανάπλασης'' επί της οδού Χελμού υπάρχουν δημοτικοί χώροι άθλησης 
με (2) δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης, 1 (ένα) γήπεδο πετοσφαίρισης και 2 (δύο) γήπεδα 
αντισφαίρισης, καθώς επίσης και επί της 1ης Ιουλίου υπάρχουν 3 (τρία) γήπεδα 
αντισφαίρισης. Τα γήπεδα αυτά τα χρησιμοποιούν πλήθος δημοτών με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζονται φθορές από την καθημερινή χρήση καθώς επίσης και από την έκθεση τους 
στα καιρικά φαινόμενα, τα δίχτυα λοιπόν  της καλαθοσφαίρισης της πετοσφαίρισης  και της  
αντισφαίρισης έχουν φθαρθεί και πρέπει να αντικαθίστανται σε τακτικά χρονικά διαστήματα,  
ώστε η χρήση των γηπέδων να γίνεται με ασφάλεια από τους χρήστες.

Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Δράμας (Α.Π.Κ. ‘Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ’, Δ.Η.Γ.Α., 
προπονητήριο θόλος, προπονητήριο Κ. Αγρού  τελούνται επίσημοι αγώνες πρωταθλήματος και 
διεξάγονται  προπονήσεις αθλοπαιδιών. Στις εγκαταστάσεις αυτές υπάρχουν γήπεδα 
καλαθοσφαίρισης , πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης κλπ που  χρειάζονται σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα αντικατάσταση στα αναλώσιμα υλικά (δίχτυα, στυλοβάτες κλπ) υλικά που είναι 
απαραίτητα για την τέλεση αγώνων.    
Για τους παραπάνω λόγους συντάχθηκε η με αριθμ. 12/2021 μελέτη της Δ/νσης μας, που 
αφορά στην ‘προμήθεια αθλητικού υλικού’, στην οποία αναλυτικά περιγράφονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές.  
Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, συνολικής 
προεκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους  10.810,32€ με το Φ.Π.Α. (8.718,00€ χωρίς 
Φ.Π.Α.).
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)
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- 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. 15.7135.01 (προμήθεια αθλητικού υλικού) του 
προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2021, του προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων 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. 
15.7135.01 (Προμήθεια αθλητικού υλικού)   ποσού 10.810,32€.

    Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας

        και Πολιτισμού

                       Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                              
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2021

       προμήθεια αθλητικού υλικού
                                             

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια αθλητικού υλικού για τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του δήμου μας προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες άσκησης των 
δημοτών. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Δράμας καθημερινά ασκούνται πλήθος 
δημοτών και πραγματοποιούνται αγώνες πρωταθλήματος αθλοπαιδιών.   
Πολλά από τα αθλητικά υλικά (δίχτυα, στυλοβάτες  κλπ) λόγω τόσο καθημερινής χρήσης από 
πολλούς ασκούμενους καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους όσο και λόγω παλαιότητας (δεν έχουν 
αλλαχθεί ποτέ καθώς επίσης και λόγω της έκθεσης τους στις καιρικές συνθήκες) είναι σε 
οριακή κατάσταση και κάποια από αυτά κρίνονται επικίνδυνα, με αποτέλεσμα, να μην 
μπορούν να πραγματοποιηθούν προπονήσεις και αγώνες.
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παρακάτω προμήθεια αθλητικού υλικού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής εκγύμναση των ασκούμενων, καθώς και η αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Αντιστοιχεί δε στον κωδικό CPV 3740000-2  (Αθλητικά είδη και εξοπλισμός).
Τα απαιτούμενα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και να 
έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη.
Οι  ποσότητες αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. 
Οι προϋπολογιζόμενες τιμές είναι του εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται  στο ποσό των 10.810,32€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου έτους 2021 με  (Κ.Α. 15.7135.01 προμήθεια αθλητικού υλικού) ποσού 
24.000,00€.

Θεωρήθηκε 11/10/2021

      Ο συντάξας Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
       Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας   

                και Πολιτισμού

 Λαζαρίδης Ιωάννης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης     
 Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια αθλητικού υλικού 

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
1 Δίχτυ μπάσκετ αγώνων επαγγελματικό, χρώματος λευκό από Νylon 8mm, μήκους 52cm.

(1) ένα ζευγάρι στο Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης'', (2) δύο ζευγάρια στο Δημοτικό γυμναστήριο Αθλοπαιδιών, (1) ένα 
ζευγάρι στο γήπεδο μπάσκετ πίσω από το Δημοτικό γυμναστήριο αθλοπαιδιών, (2) δύο ζευγάρια στα δύο γήπεδα 
επί της Χελμού, (1) ένα ζευγάρι στο γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού σταδίου, (2) δύο ζευγάρια στο φουσκωτό), 
(1) ένα ζευγάρι στο προπονητήριο Κ. Αγρού.
*Επισημαίνουμε ότι τα δίχτυα καταστρέφονται στην διάρκεια του χρόνου με αποτέλεσμα να χρειάζονται τακτικά
να αντικατασταθούν, υπολογίζουμε ότι χρειαζόμαστε  (3) τρία  ζευγάρια το χρόνο.

2 Δίχτυ αντισφαίρισης αγώνων από πολυαιθυλένιο με διπλή ενίσχυση πάνω, με συρματόσχοινο, πάχος 3,5mm, μάτι 
4,5Χ4,5cm προστασία UV, διαστάσεων 12,80 Χ 1,07m. 
(δύο θα τοποθετηθούν στα γήπεδα επί της Χελμού και τρία θα τοποθετηθεί στα γήπεδα επί της 1ης Ιουλίου)
*  Χρειαζόμαστε (1) τεμάχιο ακόμα 

3 Δίχτυ πετοσφαίρισης  από πολυαιθυλένιο, διαστάσεων
9,5 Χ 1m, με συρματόσχοινο, πάχος 3mm, υφασμάτινη φάσα και προστασία UV, μάτι 10Χ10cm.(θα τοποθετηθεί 
στο γήπεδο επί της Χελμού)
* Χρειαζόμαστε (1) τεμάχιο ακόμα

4 Ορθοστάτες πετοσφαίρισης Αγώνων για το Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών & Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης'', 
αποτελούμενο από στρογγυλό σωλήνα αλουμινίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές FIVB με πιστοποίηση ΕΝ 1271, 
δυνατότητα ρύθμισης ύψους για ανδρικούς , γυναικείους και παιδικούς αγώνες, με μηχανισμό τάνυσης και 
ασφάλισης του φιλέ και αποσπώμενη μανιβέλα.
Διάμετρο σωλήνας Φ 83 

5 Δίχτυ Volley Aγώνων,διαστάσεων 9,5*1 , μάτι
10*10 , πάχος Φ 5 mm, πολυαμίδιο , με
υφασμάτινη άσπρη φάσα πάνω & κάτω, με
συρματόσχοινο 4mm και ιμάντες περιμετρικά 7 εκ
,χρώμα μαύρο ,με UV προστασία σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της FIVA

6 Προστατευτικά (για τους παραπάνω) ορθοστατών πετοσφαίρισης για το Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών & 
Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης''
Με Velcro, 2m *60cm*5cm. Εξωτερική επένδυση από συνθετική δερματίνη Α’ ποιότητας με αυτόδετο ιμάντα 
Velcro και γέμισμα με ενισχυμένο και συνθετικό αφρολέξ υψηλής πυκνότητας Νο 250, για υψηλό επίπεδο 
προστασίας. 

7 Δίχτυα χειροσφαίρισης Αγώνων για το Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών, Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης'' & 
προπονητήριο Θόλος
Διαστάσεων 3*2*1, μάτι 8*8 πάχος Φ5mm, πολυαμίδιο, τετράγωνο άσπρο χρώματος με προστασία UV 
* Χρειαζόμαστε (3) ζεύγη ακόμα

8 Δίχτυα κουρτίνα χειροσφαίρισης διαστάσεων 3Χ2m, μάτι 8Χ8 τετράγωνο, πάχους 5mm, από πολυαμίδιο λευκά με 
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προστασία UV 
Δίχτυ εστίας ποδοσφαίρου κλασικού τύπου, διαστάσεων 7.5*2.5*1+2, μάτι 12*12, πάχος Φ6mm, πολυαμίδιο DF, 
τετράγωνο , χρώμα άσπρο με UV προστασία

9 Προστατευτικό για ταμπλό μπασκέτας Ο.Τ. 1,80x1,05m Υλικό: χρωματιστή αφρώδες πολυουρεθάνη, ενισχυμένη 
με λάμα εσωτερικά. Τοποθετείται στην κάτω πλευρά του ταμπλό και στα δύο κατακόρυφα τμήματα των πλευρών 
του, σε μήκος 35 cm. Βιδώνεται στο ταμπλό μόνιμα.Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση τους

10 Πλήρες σετ ταμπλό 105*180 πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΝ 1270 από μεταλλικό πλαίσιο με ενδιάμεσο 
λάστιχο πάχους 3 mm, πλεξιγκλάς 10 mm, στεφάνι πιστοποιημένο μασίφ ενισχυμένο με δίχτυ, 1 σετ αντηρίδες.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση τους στο ΔΗΓΑ

11 Εργασίες -θερμοκόλλησης (όπου υπάρχουν μικρά ανοίγματα στο δάπεδο) και -συμπλήρωσης των διάκενων με PVC 
ιδίου πάχους. (στην περίπτωση που το κενό θα είναι μεγαλύτερο από 5cm). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν 
στο προπονητήριο θόλος

Θεωρήθηκε 11/10/2021

      Ο συντάξας Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
       Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας   

                και Πολιτισμού

 Λαζαρίδης Ιωάννης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης     
 Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΟΛΙΚΗ

1 Δίχτυ μπάσκετ (30 ζευγάρια) 60 5,50€ 330,00 €

2 Δίχτυ αντισφαίρισης ΤΜΧ 6 140,00€ 840,00€

3 Δίχτυ πετοσφαίρισης  ΤΜΧ 2 56,00€ 112,00€

4 Ορθοστάτες πετοσφαίρισης 
 

ΖΕΥΓΟΣ 2 1.100,00 € 2.200,00€

5 Δίχτυ Volley Aγώνων ΤΜΧ 2 158,00€ 316,00€

6 Προστατευτικά (για τους παραπάνω) ορθοστατών ΖΕΥΓΟΣ 2 170,00€ 340,00€

7 Δίχτυα χειροσφαίρισης Αγώνων ΤΜΧ 8 99,00€ 792,00€

8 Δίχτυα κουρτίνα χειροσφαίρισης ΤΜΧ 4 62,00€ 248,00€
Δίχτυ εστίας ποδοσφαίρου ΤΜΧ 4 105,00€ 420,00€

9 Προστατευτικό για ταμπλό μπασκέτας Ο.Τ.
1,80x1,05m

ΤΕΜ 2 160,00€ 320,00€

10 Πλήρες σετ ταμπλό 105*180 ΣΕΤ 2 550,00€ 1.100,00€

11 Εργασίες ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 1,700,00€ 1,700,00€

ΣΎΝΟΛΟ 8.718,00€
Φ.Π.Α 24% 2.092,32€

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 10.810,32€

Θεωρήθηκε 11/10/2021

      Ο συντάξας Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
       Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας   

                και Πολιτισμού

 Λαζαρίδης Ιωάννης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης     
 Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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