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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Θέμα: «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το γήπεδο ποδοσφαίρου Χωριστής». 

 

    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).  

Στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωριστής, υπάρχει ηλεκτρικός λέβητας για την θέρμανση του 

χώρου των αποδυτηρίων  ο οποίος έχει καταστραφεί , δεν δουλεύει με αποτέλεσμα τα 

αποδυτήρια να μην είναι ζεστά  και οι χρήστες να έρχονται σε δύσκολη θέση. 

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό πρέπει να γίνει η προμήθεια ενός νέου ηλεκτρικού 

λέβητα μαζί με τα όποια μικρούλικα απαιτηθούν ((σφαιρικό κρουνό, βαλβίδα ασφαλείας, 

αυτόματο πλήρωσης, αντιψυκτικό ηλιακών, αυτόματο εξαεριστικό, βαλβίδα ασφαλείας) τα 

αποδυτήρια να ξαναγίνουν φιλικά προς τους χρήστες. 

       Για τον  λόγο αυτό πρέπει να γίνει η παρακάτω προμήθεια των υλικών με τα εξής 

τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Tεμάχια 
Τιμή Μονάδας 

χωρίς Φ.Π.Α σε € 
Δαπάνη 

Ολική σε € 

1 ΛΕΒΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 30kW 

380VΗλεκτρική 

Ο λέβητας να είναι με διαχείριση τριών επιπέδων. 

Περιλαμβάνει: Δοχείο διαστολής Κυκλοφορητή 

Φίλτρο νερού Βαλβίδα ασφαλείας αισθητήρα 

πίεσης νερού στο σώμα του λέβητα Μανόμετρο και 

1 1.080,00€ 1.080,00€ 
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βάση στήριξης μπορεί να συνεργαστεί με απλό 

θερμοστάτη on/off είτε με το δικό του 

συνεργαζόμενο θερμοστάτη 

 

2 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 11/4" ΜΕ ΡΑΚΟΡ  

Κατασκευασμένοι από σφυρήλατο ορείχαλκο 

άριστης ποιότητας, οι σφαιρικοί κρουνοί ολικής 

παροχής είναι ιδανικοί για τις πλέον απαιτητικές 

εφαρμογές. Χάρη στην εργονομική λαβή και τα 

κυλινδρικά σπειρώματα, είναι εύκολοι τόσο στην 

τοποθέτηση όσο και στη χρήση, ενώ τα διπλά o-ring 

στεγανοποίησης και τα στεγανοποιητικά από teflon 

εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. 

4 35,00€ 140,00€ 

3 
Βαλβίδες ασφαλείας μεμβράνης 1’’ ίντσα 6bar 

1 38,00€ 38,00€ 

4 Αυτόματος πλήρωσης ½ βαρέως  τύπου 1 45,00€ 45,00€ 

5 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ 3 ΛΙΤ 7,00€ 21,00€ 

6 Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου θέρμανσης ½ 

Β.Τ. 

4 10,00€ 40,00€ 

7 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ½ ΗΛΙΚΩΝ 

2 7,00€ 14,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.378,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 330,72€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ € 1.708,72€ 

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

προεκτιμούμενης δαπάνης 1.708,72€με το Φ.Π.Α. (1.378,00€ 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) 





Την 230/2022 Απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δράμας περί εξειδίκευσης 

πιστώσεων για το γήπεδο ποδοσφαίρου Χωριστής  ΑΔΑ:6829Ω9Μ-ΡΦΑ 

- 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 1.708,72€.  
 

CPV: 39715210-2 Εξοπλισμός κεντρικής θέρμανσης 

             24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 

 
 
 

  Ο προϊστάμενος της Δ/νσης  

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

              και Πολιτισμού 

 

 

                    Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 




