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    Προς:   Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού
                                                                 Κοιν.:   τμήμα Προμηθειών          

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Προμήθεια 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). 

1. Στο γηπέδου ποδοσφαίρου Καλλιφύτου υπάρχει λέβητας για την θέρμανση και 
την χρήση ζεστού νερού ντους 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 και με οικονομία.

2. Στο προπονητήριο του Καλού Αγρού ‘Λ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ’ όπου διεξάγονται 
προπονήσεις  όλων των ομαδικών αθλημάτων και όλων των κατηγοριών. Για την ασφάλεια 
της εγκατάστασης και των χρηστών υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας 
αποτελούμενο και από φωτιστικά ασφαλείας. Ένα από τα φωτιστικά δεν δουλεύει και πρέπει  
να αντικατασταθεί με νέο.

3. Επίσης  στο παραπάνω προπονητήριο υπάρχει λεβητοστάσιο για την θέρμανση 
του χώρου αποτελούμενο από λέβητα, βάνες, κυκλοφορητές, δοχείο διαστολής  κλπ. Το 
δοχείο διαστολής και η βαλβίδα ασφαλείας έχουν χαλάσει και πρέπει να αντικατασταθούν 
προκειμένου το σύστημα θέρμανσης να δουλέψει σωστά και με οικονομία.

4. Τέλος στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Καλού Αγρού  υπάρχει λέβητας για την
θέρμανση και την χρήση ζεστού νερού ντους αποτελούμενο από λέβητα, βάνες, 
κυκλοφορητές κλπ. κάποια υλικά όπως φλάντζα, πληρωτής, αυτόματο εξαεριστικό, καμινάδα, 
έχουν χαλάσει και πρέπει να αντικατασταθούν.   

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

mailto:rmoxo@dimosdramas.gr
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Tεμάχια Τιμή Μονάδας 
χωρίς Φ.Π.Α σε €

Δαπάνη
Ολική σε €

1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ

● Ηλεκτρική σύνδεση :1 ̴230 v±10%, 50/60Hz
● Ονομαστική ισχύς: 140W
● Προστασία κινητήρα: IPΧ4D
● Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
● Θερμοκρασία υγρών: -20 βαθμών κελσίου έως + 

110
● Ταχύτητα ροής 8.8m3/h
● Μέγιστο μανομετρικό ύψος: 10 m

1 1.070,00€ 1.070,00€

2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Με προβολείς led μη συνεχής λειτουργίας

• Με προβολείς 2
• IP42

• Led 16V 3h

1 121,00€ 121,00€

3.1 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

• Χωρητικότητα δοχείου 105lt
• Εργοστασιακή προφόρτηση (bar) 2,5
• Μέγιστη λειτουργία 6 bar 
• Σύνδεση παροχή ¾ πλάγια

122,00€ 122,00€

3.2 Βαλβίδες ασφαλείας μεμβράνης 1’’ ίντσα 3bar 2 24,00€ 48,00€

4.1 Υλικά

• Φλάντζα περμανιτή για το επάνω μέρος του 
λέβητα διαμέτρου 30 εκ.

1 20,00€ 20,00€

4.2 • Πληρωτής για το δίκτυο θέρμανσης ½ βαρέως  
τύπου με μανόμετρο

1 45,00€ 45,00€

4.3 • Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου θέρμανσης ½. 1 10,00€ 10,00€

4.4 • Καμινάδα inox Φ80 ΜΜ μήκους 1μ. 1 25,00€ 25,00€
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ΣΥΝΟΛΟ 1.461,00€

Φ.Π.Α. 24% 350,64€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ € 1.811,64€

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, συνολικής 
προεκτιμούμενης δαπάνης 1.811,64€με το Φ.Π.Α. (1.461,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.). Ο χρόνος 
παράδοσης της προμήθειας και αποπεράτωσης των εργασιών ορίζεται  μέχρι 31.12.2022.

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 
5.000,00€ του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2022.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή, παρακαλούμε 
όπως προχωρήσετε στην διαδικασία έκθεσης ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 15.7135.04 
(Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού)  ποσού 1.811,64€. 

CPV: 42943700-5 (κυκλοφορητές θέρμανσης)
          34990000-3 (Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού)
         39715210-2 (Εξοπλισμός κεντρικής θέρμανσης)

  Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας

        και Πολιτισμού

                    Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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