
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Δράμα  10- 2- 2023 

       ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ     Αριθ. Πρωτ. 715 

       ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 

66133 Δράμα  
Πληροφορίες: Α. Μωυσιάδου  
Τηλέφωνο:      2521021698 

Ηλ. Ταχυδρομείο:amous@dimosdramas.gr 
 

        Προς: Τμήμα Προϋπολογισμού,  
        Λογιστηρίου  
        Κοιν: Τμήμα Προμηθειών 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 
 

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπόν μηχανημάτων  
            Σχ. η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5535/10-2-2023 Τεχνική Έκθεση  του συντηρητή  
 
 
 

                       Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας ΦΕΚ 114/08-06-
2006 τεύχος Α’)στις αρμοδιότητες των Δήμων  μεταξύ των  άλλων είναι και η συντήρηση και 
διαχείριση υποδομών , η συντήρηση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων καθώς και η εξασφάλιση και η 
διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών του Δήμου. 

                        Προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη  που εντοπίστηκε από τον συντηρητή του 
κτηρίου (σχ. η υπ’αριθμ πρωτ. 5535/10-2-/2023 έκθεση που κατέθεσε  )στις εξωτερικές 
κλιματιστικές μονάδες που βρίσκονται στο δώμα του παλαιού Δημαρχείου που έχει ως αποτέλεσμα 
την μη θέρμανση του χώρου του δευτέρου ορόφου, είναι απαραίτητη η προμήθεια ανταλλακτικών 
λοιπών μηχανημάτων για την εύρυθμη λειτουργία του Δημαρχείου. 

                       Για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναλειτουργία της θέρμανσης , δεδομένου και των 
πολύ χαμηλών θερμοκρασιών απαιτείται η άμεση αντικατάσταση της χαλασμένης πλακέτας τύπου 
GRZW6E, με ημερομηνία παραγωγής 28-04-2010, με νέα πλακέτα τύπου ZQ86 TL00215X11 TTY22. Σε 
συνέχεια των παραπάνω  κρίνεται απαραίτητη  η προμήθεια   μιας νέας πλακέτας η οποία θα είναι 
συμβατή με την υφιστάμενη μονάδα (ψύξης -θέρμανσης  GREE Pdm450W/NA με ημερομηνία 
παραγωγής 07/2013). 

             
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
1 Πλακέτα τύπου MAIN 

BOARD (ZQ86) 
(TL00215X11) TTY22 

ΤΕΜ 1 1.330,00€ 1.330,00€ 

    ΦΠΑ 24% 319,20€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.649,20€ 
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               CPV:34913000-0 (Διάφορα Ανταλλακτικά) 
               Διατάξεις:  
              Για την διενέργεια της προμήθειας ισχύουν οι 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 52/01.04.19/τ.Α’) 

             - Του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) 
             - Της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 ,όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/ Α/23 -2-2007) 
             - Της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α ‘/19-7-2018) 
             - Του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/2010  <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης >> 
                         Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην δέσμευση  πίστωσης του κάτωθι ΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 

1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018: 
               ΚΑ 10.62.61.01 Συντήρηση -Επισκευή Δημοτικών κτηρίων (εργασίες -προμήθειες  ) 1.649,20€. 
                 Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής για ποσό    ύψους 

1.649,20 € ( 1.330,00 € χωρίς   το   ΦΠΑ  ) .                         
                 
       

 

 
 
 
 

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

 
 

                                                                      Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συν. Έκθεση συντηρητή κτηρίου  




