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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 

Θέμα: «Ανταλλακτικά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού». 

 

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). Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η 

προμήθεια ''ανταλλακτικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού'', προκειμένου να 

συντηρηθούν οι χλοοτάπητες των ποδοσφαιρικών γηπέδων καθώς επίσης και για να 

πραγματοποιηθεί ο καλλωπισμός και η συντήρηση των φυτικών ειδών στους χώρους των 

αθλητικών εγκαταστάσεων, με την καθημερινή χρήση βενζινοκίνητων μηχανημάτων και 

εργαλείων χειρός. Τα μηχανήματα αυτά εξαιτίας της έντονης χρήσης τους, της μεγάλης 

διάρκειας λειτουργίας τους και της παλαιότητας τους παρουσιάζουν βλάβες που πρέπει να 

αποκατασταθούν άμεσα προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα και η σωστή 

λειτουργιά τους, καθώς και ο ακίνδυνος χειρισμός τους από τους υπαλλήλους του Δήμου. Για 

το λόγο αυτό ο Δήμος Δράμας χρειάζεται να προβεί στην ανάθεση της παραπάνω 

προμήθειας.  

Για τον λόγο αυτό συντάχτηκε η με αριθμ. 3/2022 μελέτη της Διεύθυνσής μας, που αφορά 

στην προμήθεια ''Ανταλλακτικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού'', στην οποία αναλυτικά 

περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, συνολικής 

προεκτιμούμενης δαπάνης 9.996,88 ευρώ με το Φ.Π.Α. (8.062,00 χωρίς το 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    
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  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. 15.6673.01 (Ανταλλακτικά μηχανημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού) ποσού 10.000,00€ του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2022, 

του προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων του Δήμου Δράμας  2022.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την σχετική έγκριση δαπάνης και 

την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 με  Κ.Α. 15.6673.01 

(Ανταλλακτικά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού) ποσού 9.996,88€. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
                                                                    Κοινωνικής Προστασίας 
                     Παιδείας και Πολιτισμού 
 
 
 

    Κων/νος Τριανταφυλλίδης  
 





ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                Ανταλλακτικά  μηχανημάτων  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                      και λοιπού εξοπλισμού  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2022 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ''ανταλλακτικών μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού'', προκειμένου να συντηρηθούν οι χλοοτάπητες των ποδοσφαιρικών γηπέδων 

καθώς επίσης και για να πραγματοποιηθεί ο καλλωπισμός και η συντήρηση των φυτικών 

ειδών στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων, με την καθημερινή χρήση 

βενζινοκίνητων μηχανημάτων και εργαλείων χειρός. Τα μηχανήματα αυτά εξαιτίας της 

έντονης χρήσης τους, της μεγάλης διάρκειας λειτουργίας τους και της παλαιότητας τους 

παρουσιάζουν βλάβες που πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα προκειμένου να διασφαλίζεται η 

αποδοτικότητα και η σωστή λειτουργιά τους, καθώς και ο ακίνδυνος χειρισμός τους από τους 

υπαλλήλους του Δήμου. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Δράμας χρειάζεται να προβεί στην 

ανάθεση της παραπάνω προμήθειας.  

Αντιστοιχεί δε στον κωδικό CPV 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά). 

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. 

Στην τιμή μονάδος των υλικών περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση αυτών. Η 

προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες χωρίς καμία πρόσθετη 

επιβάρυνση. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει της ποσότητες της μελέτης. 

Παρακαλούμε στους σχετικούς όρους να επισημανθεί ότι οι ποσότητες είναι 
ενδεικτικές ότι θα απορροφηθούν όσες πραγματικά απαιτηθούν και ότι είναι 

δυνατή η αυξομείωση ενός είδους έναντι άλλου στα πλαίσια του συνολικού 
οικονομικού ανταλλάγματος. 
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται  στο ποσό των 9.996,88€€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό 

του Δήμου έτους 2022 με Κ.Α. 15.6673.01 (Ανταλλακτικά μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού) ποσού 10.000,00€. 

 

Θεωρήθηκε 14/03/2022 

 

 

      Ο συντάξας      Ο προϊστάμενος της Δ/νσης  

             Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας    

                       και Πολιτισμού 
 
 
 

 Ιωάννης Λαζαρίδης     Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης          
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ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ  
1 Κυλινδροπίστονο Κυλινδροπίστονο κατάλληλο για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

2 Καμπάνα Καμπάνα κατάλληλη για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

3 Καρμπυρατέρ Καρμπυρατέρ κατάλληλο για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

4 Γωνιακή κεφαλή Γωνιακή κατάλληλη για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

5 Ηλεκτρονική ανάφλεξη Ηλεκτρονική ανάφλεξη κατάλληλη για χορτοκοπτικά 

μηχανήματα 
6 Σωλήνας Βέργα κατάλληλη για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

7 Κεφαλές κοπής Κεφαλές κατάλληλες για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

8 Σχοινί εκκίνησης Σχοινί εκκίνησης κατάλληλο για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

9 Μεμβράνη Μεμβράνη κατάλληλη για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

10 Συμπλέκτης Συμπλέκτης κατάλληλος για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

11 Μπουζί Μπουζί κατάλληλο για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

12 Ελατήριο κεφαλής Ελατήριο κεφαλής κατάλληλο για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

13 Χειρόμιζα Χειρόμιζα κατάλληλη για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

14 Κοκοράκια Κοκοράκια κατάλληλα για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

15 Ποδιά κοπής Ποδιά κατάλληλη για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

16 
Μισινέζα (μπετονιά) Φ 4mm, 

συσκευασία 2 κιλών 

Μισινέζα (μπετονιά) Φ 4mm, συσκευασία 2 κιλών, κατάλληλη 

για χορτοκοπτικά μηχανήματα 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ 
17 Ηλεκτρονική  Ηλεκτρονική ανάφλεξη κατάλληλη για χλοοκοπτικές μηχανές 

18 Στρόφαλος Στρόφαλος κατάλληλος για χλοοκοπτικές μηχανές 

19 Καρμπυρατέρ Καρμπυρατέρ κατάλληλο για χλοοκοπτικές μηχανές 

20 Τροχοί μικροί  Τροχοί μικροί κατάλληλοι για χλοοκοπτικές μηχανές 

21 Τροχοί μεγάλοι  Τροχοί μεγάλοι κατάλληλοι για χλοοκοπτικές μηχανές 

22 Μαχαίρια  Μαχαίρια κατάλληλα για χλοοκοπτικές μηχανές 
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23 Βάση μαχαιριών Βάση μαχαιριών κατάλληλη για χλοοκοπτικές μηχανές 

24 Φίλτρο λαδιού Φίλτρο λαδιού κατάλληλο για χλοοκοπτικές μηχανές 

25 Φίλτρο καυσίμου Φίλτρο καυσίμου κατάλληλο για χλοοκοπτικές μηχανές 

26 Ντίζα γκαζιού Ντίζα γκαζιού κατάλληλη για χλοοκοπτικές μηχανές 

27 Φίλτρο αέρος Φίλτρο αέρος κατάλληλο για χλοοκοπτικές μηχανές 

28 Ιμάντας κινητήρα, μαχαιριού Ιμάντας κινητήρα, μαχαιριού κατάλληλος για χλοοκοπτικές 

μηχανές 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 
29 Βάση μαχαιριού Βάση μαχαιριού κατάλληλη για χλοοκοπτικά τρακτέρ 

30 Ιμάντας κίνησης Ιμάντας κίνησης κατάλληλος για χλοοκοπτικά τρακτέρ 

31 Ιμάντας χρονισμού-

οδοντωτός 
Ιμάντας χρονισμού - οδοντωτός κατάλληλος για χλοοκοπτικά  
τρακτέρ 

32 Φίλτρο αέρος Φίλτρο αέρος κατάλληλο για χλοοκοπτικά τρακτέρ 

33 Φίλτρο βενζίνης Φίλτρο βενζίνης κατάλληλο για χλοοκοπτικά τρακτέρ 

34 Μπαταρία τρακτέρ Μπαταρία τρακτέρ κατάλληλη για χλοοκοπτικά τρακτέρ 

35 Μαχαίρι κοπής, αριστερό/δεξί Μαχαίρι κοπής κατάλληλο για χλοοκοπτικά τρακτέρ 

36 Σασμάν Σασμάν κατάλληλο για χλοοκοπτικά τρακτέρ 

37 Ηλεκτρονική Ηλεκτρονική κατάλληλη για χλοοκοπτικά τρακτέρ 

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 

 38 Καρμπυρατέρ Καρμπυρατέρ κατάλληλο για φυσητήρα 

39 Μπουζί Μπουζί κατάλληλο για φυσητήρα 

40 Πιστόνι Πιστόνι κατάλληλο για φυσητήρα 

41 Ηλεκτρονική Ηλεκτρονική κατάλληλη για φυσητήρα 

42 

Λάδι μίξης με δοσομετρητή                        

(για χορτοκοπτικά, 

μπορντουψάλιδα, 

αλυσοπρίονα, φυσητήρες) 

Λάδι μίξης για δίχρονο κινητήρα κατάλληλο για τα 

χορτοκοπτικά, μπορντουροψάλιδα, αλυσοπρίονα και 

φυσητήρες. Το συγκεκριμένο λάδι μίξης για τους δίχρονους 

κινητήρες πρέπει να είναι χαμηλής εκπομπής καυσαερίου. 

 

 

Θεωρήθηκε 14/03/2022 

 

 

 

    Ο συντάξας      Ο προϊστάμενος της Δ/νσης  

             Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας    
                       και Πολιτισμού 
 
 
Ιωάννης Λαζαρίδης     Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης  





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ           Ανταλλακτικά  μηχανημάτων 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                    και λοιπού εξοπλισμού 
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  
          Ενδεικτικός προϋπολογισμός 9.996,88€ με Φ.Π.Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ € ΔΑΠΑΝΗ € 

  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ 

1 Κυλινδροπίστονο τμχ.  3 250,00 € 750,00 € 

2 Καμπάνα τμχ.  2 40,00 € 80,00 € 

3 Καρμπυρατέρ τμχ.  3 80,00 € 240,00 € 

4 Γωνιακή κεφαλή τμχ.  2 120,00 € 240,00 € 

5 Ηλεκτρονική ανάφλεξη τμχ.  3 90,00 € 270,00 € 

6 Σωλήνας τμχ.  2 45,00 € 90,00 € 

7 Κεφαλές κοπής τμχ.  3 35,00 € 105,00 € 

8 Σχοινί εκκίνησης τμχ.  8 4,00 € 32,00 € 

9 Μεμβράνη τμχ.  5 15,00 € 75,00 € 

10 Συμπλέκτης τμχ.  7 30,00 € 210,00 € 

11 Μπουζί τμχ.  6 5,00 € 30,00 € 

12 Ελατήριο κεφαλής τμχ.  8 3,00 € 24,00 € 

13 Χειρόμιζα τμχ.  3 25,00 € 75,00 € 

14 Κοκοράκια τμχ.  5 3,00 € 15,00 € 

15 Ποδιά κοπής τμχ.  5 12,00 € 60,00 € 

16 

Μισινέζα (μπετονιά) Φ 
4mm, συσκευασία 2 
κιλών 

τμχ.  5 31,00 € 
155,00 € 

 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ 

17 Ηλεκτρονική ανάφλεξη τμχ.  5 70,00 € 350,00 € 

18 Στρόφαλος τμχ.  2 100,00 € 200,00 € 

19 Καρμπυρατέρ τμχ.  5 90,00 € 450,00 € 

20 Τροχοί μικροί  τμχ.  3 15,00 € 45,00 € 

21 Τροχοί μεγάλοι  τμχ.  3 20,00 € 60,00 € 
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22 Μαχαίρια  τμχ.  12 35,00 € 420,00 € 

23 Βάση μαχαιριών τμχ.  12 18,00 € 216,00 € 

24 Φίλτρο λαδιού τμχ.  10 18,00 € 180,00 € 

25 Φίλτρο καυσίμου τμχ.  8 8,00 € 64,00 € 

26 Ντίζα γκαζιού τμχ.  4 19,00 € 76,00 € 

27 Φίλτρο αέρος τμχ.  10 6,00 € 60,00 € 

28 
Ιμάντας κινητήρα, 

μαχαιριού 
τμχ. 8 20,00 € 160,00 € 

  ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 

29 Βάση μαχαιριού τμχ.  3 20,00 € 60,00 € 

30 Ιμάντας κίνησης τμχ.  8 40,00 € 320,00 € 

31 
Ιμάντας χρονισμού-
οδοντωτός 

τμχ.  8 90,00 € 720,00 € 

32 Φίλτρο αέρος τμχ.  2 20,00 € 40,00 € 

33 Φίλτρο βενζίνης τμχ.  3 20,00 € 60,00 € 

34 Μπαταρία τρακτέρ τμχ.  3 100,00 € 300,00 € 

35 
Μαχαίρι κοπής, 
αριστερό/δεξί 

τμχ.  3 75,00 € 225,00 € 

36 Σασμάν τμχ. 2 250,00 € 500,00 € 

37 Ηλεκτρονική τμχ.  2 75,00 € 150,00 € 

  ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 

38 Καρμπυρατέρ τμχ.  2 80,00 € 160,00 € 

39 Μπουζί τμχ.  3 5,00 € 15,00 € 

40 Πιστόνι τμχ.  1 60,00 € 60,00 € 

41 Ηλεκτρονική τμχ.  2 60,00 € 120,00 € 

42 

Λάδι μίξης με 
δοσομετρητή (για 
χορτοκοπτικά, 
μπορντουροψάλιδα, 
αλυσοπρίονα, 
φυσητήρες) 

λίτρο 50 12,00 € 600,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 8.062,00 

  Φ.Π.Α. 24% 1.934,88 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.996,88 
Θεωρήθηκε 14/03/2022 

 

 

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

 
 

 
 

Ιωάννης Λαζαρίδης     Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης  




