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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Προμήθεια ενδυμάτων (μπλουζάκια)

  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 προκήρυξε την διεξαγωγή του 3ου 
εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2022-2023 και προτίθεται να προβεί στην 
προμήθεια εκατόν πενήντα  (150) μπλουζάκια μακό με το λογότυπο του Δήμου Δράμας και 
του εργασιακού πρωταθλήματος τα οποία θα διατεθούν στις ομάδες που θα συμμετάσχουν 
στο εργασιακό πρωτάθλημα.
Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, συνολικής 
προεκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους 1.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (1.209,68€ χωρίς 
Φ.Π.Α.).
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις: 
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 όπως 
  τροποποιήθηκαν και ισχύουν Ν. 4782/21 (ΦΕΚ36/Α΄/09.03.2021)
- 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. 15.6473.02 (Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων) 
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. 15.6473.02 
(Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων) ποσού 1.500,00€. 
CPV: 18412000-0 (Αθλητικά ενδύματα)

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος       
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