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Ανάθεσης Εργασιών  
Προς τον Δήμαρχο Δράμας 

 
ΘΕΜΑ: Εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας της διπλής γκαραζόπορτας στον    
            αερουποστηριζόμενο θόλο.  
 
Έχοντας υπόψη: 

1. 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')  

2. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016) 
3. 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) 
4. της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 
5. της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) 
6. του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
7. Την αριθμ. πρωτ. 1233/12.01.2022 Απόφαση Δημάρχου Δράμας περί 

‘Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων  στους Αντιδημάρχους’ ΑΔΑ: Ψ394Ω9Μ-ΣΨΔ 
8. Το με αριθμ. πρωτ. 34091/31.08.2022 Απόφαση Δημάρχου Δράμας περί 

«Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Δράμας – τέταρτη θητεία δημοτικής 
περιόδου 2019-2023» ΑΔΑ:94ΞΟΩ9ΜΙΛΥ 

9. Την υποχρέωση για εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας της διπλής 
γκαραζόπορτας του αερουποστηριζόμενου θόλου του Δήμου Δράμας. 

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). Στο προπονητήριο θόλος υπάρχουν δύο γκαραζόπορτες για την 
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εξυπηρέτηση οχημάτων πρώτων βοηθειών καθώς επίσης και να μπαίνουν και να 
βγαίνουν μεγάλα αθλητικά όργανα. Η γκαραζόπορτες αυτές δεν δουλεύουν και πρέπει 
άμεσα να αποκατασταθεί η λειτουργία τους.   
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έρθει εξιδεικευμένο συνεργείο να πραγματοποιήσει 
έλεγχο και αποκατάσταση των ηλεκτρικών συνδέσεων μεταξύ της εξωτερικής και τις 
εσωτερικής πόρτας, τον έλεγχο λειτουργίας των μοτέρ και στις δύο γκαραζόπορτες, 
καθαρισμό και ρύθμιση των αισθητήρων θέσης και στις δύο γκαραζόπορτες, έλεγχο 
και αποκατάσταση του ηλεκτρονικού κυκλώματος /πίνακα και στις δύο 
γκαραζόπορτες.  

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας 

(€) 

Δαπάνη ολική 
(€) 

1 Έλεγχος και αποκατάσταση των 
ηλεκτρικών συνδέσεων μεταξύ 
της εξωτερικής και τις εσωτερικής 
πόρτας 

Υπηρεσία 1 150,00€ 150,00€ 

2 Έλεγχο λειτουργίας των μοτέρ και 
στις δύο γκαραζόπορτες 

Υπηρεσία 1 150,00€ 150,00€ 

3 Καθαρισμό και ρύθμιση των 
αισθητήρων θέσης και στις δύο 
γκαραζόπορτες 

Υπηρεσία 1 150,00€ 150,00€ 

4 Έλεγχο και αποκατάσταση του 
ηλεκτρονικού κυκλώματος /πίνακα 
και στις δύο γκαραζόπορτες. 

Υπηρεσία 1 150,00€ 150,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 600,00€ 

Φ.Π.Α 24% 144,00€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 744,00€ 

 
Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της εργασίας αυτής, 
συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους 744,00€ με το Φ.Π.Α. (600,00€ 
χωρίς Φ.Π.Α.). 
Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης 
υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 15.6265.01 (Επισκευή – συντήρηση 
λοιπού εξοπλισμού) ποσού 3.000,00€ του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 
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. 15.6265.01 ποσού 744,00€ ώστε να προχωρήσουμε στην ανάθεση της 

εργασίας αυτής. 

CPV:  50000000-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) 

 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

 

 

Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος 




