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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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:  Ι. Λαζαρίδης
Τηλέφωνο:  2521027415 Προς:Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ηλ. Ταχυδρομείο: ilaza@dimosdramas.gr Κοιν :Τμήμα Προμηθειών

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: ''Προμήθεια υαλοπινάκων''

  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 την ενότητα Ε του άρθρου 12 της παραγράφου γ εδάφιο 7.1 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). Ο Δήμος Δράμας έχει πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, 
ενδεικτικά αναφέρουμε, δύο κλειστά γυμναστήρια, δύο προπονητήρια, ένα κολυμβητήριο, ένα 
δημοτικό στάδιο, πολλά γήπεδα ποδοσφαίρου κλπ, κάθε χρόνο παρατηρούνται προβλήματα 
που σχετίζονται με σπασμένους υαλοπίνακες - κρύσταλλα (σε πόρτες και παράθυρα) είτε από 
απροσεξία απότομο κλείσιμο μιας πόρτας είτε από βανδαλισμούς. Για την αποκατάστασή των 
φθορών αυτών από την υπηρεσία μας είναι απαραίτητο να γίνει η παρακάτω προμήθεια 
υαλοπινάκων.  

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ

Υαλοπίνακας 5mm m2 15,00€/ m2 47€/ m2 705,00€ 

Διπλός υαλοπίνακας m2 20,00€/ m2 45€/ m2 9000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 1.605,00€

ΦΠΑ 24% 385,20€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΣΕ €

1.990,20€

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, 
συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους 1.990,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. (1.605,00€ 
χωρίς Φ.Π.Α.).

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και 
το χρονικό διάστημα ορίζεται έως 31-12-2022.
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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 προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 με Κ.Α. 
15.6662.11 (προμήθεια υαλοπινάκων) ποσού 2.000,00€.

     Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή, 
παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην διαδικασία έκθεσης ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 
15.6662.11 (προμήθεια υαλοπινάκων) με πίστωση  1.990,20€ για το οικ. έτος 2022. 

CPV: 39299000-4 (Γυάλινα είδη)

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας

        και Πολιτισμού

                       Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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