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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). 

• Στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών πραγματοποιούνται προπονήσεις και 
αγώνες των ομάδων του Δήμου μας που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα, 
καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, σχολικοί αγώνες το εργασιακό 
πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης κλπ . Στην παραπάνω αθλητική εγκατάσταση υπάρχει 
κλιματιστική μονάδα για την ψύξη της σάλας και των αποδυτηρίων . Η ψύξη δεν 
δουλεύει με αποτέλεσμα η προπονήσεις και οι αγώνες να πραγματοποιούνται με 
δυσφορία λόγο της υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσετε στην εγκατάσταση.
Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι είναι χαλασμένη η 
πλακέτα του κλιματιστικού μηχανήματος η οποία πρέπει να αντικατασταθεί για να 
μπορέσει να λειτουργήσει η ψύξη.

• Στο Α.Π.Κ. ‘Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ’ οπού πραγματοποιούνται προπονήσεις και αγώνες 
των ομάδων του Δήμου μας που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα, καλαθοσφαίρισης, 
πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, σχολικοί αγώνες το εργασιακό πρωτάθλημα 
καλαθοσφαίρισης κλπ .  Στην παραπάνω αθλητική εγκατάσταση υπάρχει κλιματιστική 
μονάδα για την ψύξη της σάλας και των αποδυτηρίων . Η ψύξη δεν δουλεύει με 
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αποτέλεσμα η προπονήσεις και οι αγώνες να πραγματοποιούνται με δυσφορία λόγο 
της υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσετε στην εγκατάσταση.

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι είναι χαλασμένη η 
πλακέτα του κλιματιστικού μηχανήματος η οποία πρέπει να αντικατασταθεί, μαζί με 
την αντικατάσταση της πλακέτας πρέπει να  αντικατασταθούν και κάποιες ασφάλειες, 
φίλτρα, μανόμετρα, αέρια άζωτα, μπαταρία κλπ για να μπορέσει να λειτουργήσει το 
σύστημα ψύξης.

Για τους παραπάνω λόγους συντάχτηκε η με αριθμ. 10/2022 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 5.570,08ευρώ με το Φ.Π.Α. (4.492,00€ 
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   
  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 Κ.Α. 15.6673.01 (Ανταλλακτικά 
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού) του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. 
έτους 2022, 7η αναμόρφωση του Δήμου Δράμας ΑΔΑ: 91ΚΝΩ9Μ-ΦΘΣ.  
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) 
συνολικού ποσού 5.570,08ευρώ

    Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας

        και Πολιτισμού

                       Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2022

Προμήθεια ανταλλακτικών 
μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ''ανταλλακτικών 
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού'', προκειμένου να επισκευαστούν οι 
κλιματιστικές μονάδες του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών καθώς επίσης και 
του Α.Π.Κ. ‘Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ’ οι οποίες βρίσκονται εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα οι 
προπονήσεις και οι αγώνες που διεξάγονται να πραγματοποιούνται με δυσκολία λόγο 
των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.
Για το λόγο αυτό ο Δήμος Δράμας χρειάζεται να προβεί στην ανάθεση της παραπάνω 
προμήθειας. 
Αντιστοιχεί δε στον κωδικό CPV 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά).
Οι προϋπολογιζόμενες τιμές είναι του εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς.
Στην τιμή μονάδος των υλικών περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση 
αυτών. 
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται  στο ποσό των 5.570,08 
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).

Θεωρήθηκε 19/10/2022

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

                και Πολιτισμού

 Ιωάννης Λαζαρίδης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης         
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        Προμήθεια ανταλλακτικών 
μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1 • ΔΗΓΑ 
Κεντρική πλακέτα (main) από την οποία ξεκινούν οι εντολές της κλιματιστικής 
μονάδας, είναι τεχνολογίας inverter και έχει σύνδεση εισόδου και εξόδου εντολών 
καθώς και επιτήρησης μηχανημάτων 

2 • Α.Π.Κ. ‘Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ
Πλακέτα εντολών dispay main  

Πλακέτα εντολών ηλεκτρονική 12v  η οποία δέχεται τις εντολές από τα αισθητήρια των 
συμπιεστών της ψυκτικής μοναδός, (υπάρχουν δυο συμπιεστές και οι οποίοι 
λειτουργούν με σειρά ενεργοποίησης από την πλακέτα αναλόγως των συνθήκων 
ζήτησης)  η πλακέτα αυτή ελέγχει και τους πρεσσοστατες υψηλής –χαμηλής του 
μηχανήματος.
      Ασφάλειες –αυτόματος ισχύος  
      Φίλτρο γραμμής κλιματιστικής μοναδός
Φίλτρο γραμμής   φέρον ψυκτικού κυκλώματος το οποίο φιλτράρει το ψυκτικό υγρό 
και προστατεύει τον συμπιεστή και τις βαλβίδες εκτονώσεις από τυχον βουλώματα και 
φρακαρίσματα στην λειτουργία αυτών.
      Μανόμετρα χαμηλής  πίεσης –μανόμετρα υψηλής  
Μανόμετρα χαμηλής  πίεσης ( Φρέον: R134a, R404A, R407C ) 

 Αέριο άζωτο  
Αέριο άζωτο .το υγροποιημένο άζωτο χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο .Το αέριο 
αζωτο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αδρανούς ατμοσφαίρας δηλαδή για την 
πλήρωση κλειστών χωρών (όπως κυκλωμάτων ψυκτικών μηχανήματων) ώστε να μην 
υπάρχει οξυγόνο υγρασία και αλλά αέρια και να προστατεύονται ευπαθείς ουσίες

                                               Θεωρήθηκε 19/10/2022
    Ο συντάξας Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 

       Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας   
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                και Πολιτισμού

     Ιωάννης Λαζαρίδης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή είδους Μονάδα 
μέτρησης

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος (€)

Δαπάνη ολική 
(€)

1 Κεντρική πλακέτα
ΔΗΓΑ

TEM. 1 1.950,00€ 1.950,00€

2 Πλακέτα εντολών
ΚΡΑΧΤΙΔΗ

TEM 1 1.650,00€ 1.650,00€

3 Ασφάλειες ΤΕΜ. 2 45,00€ 90,00€

4 Φίλτρο γραμμής κλιματιστικής 
μοναδός

ΤΕΜ. 2 125,00€ 250,00€

5 Μανόμετρα χαμηλής  πίεσης –
μανόμετρα υψηλής  

ΤΕΜ. 4 98,00€ 392,00€

6 Αέριο άζωτο  ΚΙΛΑ 20 8,00€ 160,00€

ΣΥΝΟΛΟ 4.492,00€

Φ.Π.Α. 1.078,08€

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 5.570,08€

Θεωρήθηκε 19/10/2022

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

                και Πολιτισμού

    Ιωάννης Λαζαρίδης Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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