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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 
 

Θέμα: ''Προμήθεια καυστήρα πετρελαίου'' 

 
  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 Α.Π.Κ. ‘Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ’ 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 καυστήρας πετρελαίου για την θέρμανση της 

σάλας. Ο καυστήρας αυτός είναι παλαιός, δεν δουλεύει σωστά, καταναλώνει μεγάλες 
ποσότητες πετρελαίου και μολύνει το περιβάλλον. Η υπηρεσία έχει προβεί πολλές φορές σε 

συντηρήσεις που είναι δαπανηρές και με αμφίβολα αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να 

αντικατασταθεί με καινούργιο, φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικό στην κατανάλωση 
πετρελαίου 

Ο καυστήρας πετρελαίου θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΠΟΥΚΑ 
ΙΣΧΥΟΣ 225KW – 830KW  

TEM. 1 2.599,00€ 2.599,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 2.599,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 623,76 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.222,76€ 

Ο παραπάνω καυστήρας θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C.89/336EEC. LV 73/23/EEC μηχανών 89/392/EEC  
απόδοσης 92/42/EEC. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τοποθέτησης, ώστε να 
λειτουργήσει ο καυστήρα και κατ’ επέκταση το σύστημα θέρμανσης.   

 

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

συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους 3.222,76ευρώ με το Φ.Π.Α. (2.599,00€ 
χωρίς Φ.Π.Α.). 

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις:  
- των άρθρων 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  
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  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» 

- Την 29/2023 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δράμας περί εξειδίκευσης  

   πιστώσεων για την προμήθεια καυστήρα πετρελαίου  (ΑΔΑ:968ΛΩ9Μ-ΠΕΣ). 

 
 Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης 

υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023 με 

Κ.Α. 15.7135.04 (προμήθεια λοιπού εξοπλισμού) ποσού 10.750,00€ οικ. έτους 2023. 
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια αυτή, 

παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην διαδικασία έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

εις βάρος του Κ.Α.15.7135.04 (προμήθεια λοιπού εξοπλισμού) με πίστωση  3.222,76€ για το 

οικ. έτος 2023.  
 

CPV: 39715200-9 Εξοπλισμός θέρμανσης 

         51135100-8 Υπηρεσίες εγκατάστασης καυστήρων 

 

    Ο προϊστάμενος της Δ/νσης  

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

              και Πολιτισμού 

 
 

                           Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 
 
 




