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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 
 

Θέμα: ''Προμήθεια καλύμματος για το στρώμα άλματος εις ύψος'' 

 
  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 δημοτικό στάδιο Αλ. Φρούσιος υπάρχει ένα στρώμα άλματος εις ύψος. Το στρώμα 
αυτό έχει κάλυμμα για την προστασία του από αντίξοες καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος κλπ), 

με την πάροδο του χρόνου και την συνεχή έκθεση του στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες το 
κάλυμμα αυτό έχει σκιστεί με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χαλάσει και το στρώμα. Για την 

προστασία λοιπόν του στρώματος από τις βροχές και γενικά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες 
πρέπει να γίνει η προμήθεια ενός νέου καλύμματος το οποίο θα είναι συμβατό με το υπάρχον 

στρώμα. 

Το κάλυμμα προστασίας καιρικών συνθηκών για το στρώμα άλματος εις ύψους θα πρέπει να 
έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Να είναι σχεδιασμένο ώστε να προστατεύει το στρώμα από τη βροχή και άλλες 

αντίξοες καιρικές συνθήκες 

• Να είναι κατασκευασμένο από ισχυρό vinyl, το οποίο θα εφαρμόζει και προσαρμόζεται 
στο υπάρχον στρώμα με ειδικούς μεταλλικούς γάντζους.   

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

συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους 1.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (967,74€ 
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,  

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

πιστώσεων για την προμήθεια καλύμματος για το στρώμα άλματος εις ύψος    

(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. Κ.Α. 15.7135.04 (προμήθεια λοιπού εξοπλισμού) με πίστωση  1.200,00€ 

για το οικ. έτος 2023.  
 

CPV: 39512300-7 Καλύμματα στρωμάτων 

 

    Ο προϊστάμενος της Δ/νσης  
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

              και Πολιτισμού 

 
 

                           Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 

 
 




