
Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης Υποδομών και Αναβάθμισης 

Περιβάλλοντος

Συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 9876/15.3.2018 Εισήγηση προς το 

Δ.Σ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ 

σε €

ΣΥΝΟΛΟ σε 

€ 

1 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Συντήρησης 

Συντριβανιών στις 

Πλατείες του Δήμου

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας σχετικά με τη συντήρηση των 

συντριβανιών που υπάρχουν σε διάφορες πλατείες και χώρους στις 

Δημοτικές Ενότητες Αγίου Στεφάνου (στην Πλατεία Μαρίνου Αντύπα), 

Άνοιξης (στην Πλατεία γωνία Βορείου Ηπείρου και Ανοίξεως - 

Σταμάτας και στο Δημοτικό Κατάστημα) και Κρυονερίου (στην Πλατεία 

Μικράς Ασίας και στο Πολιτιστικό Κέντρο) τα οποία δεν λειτουργούν 

και τα ηλεκτρομηχανολογικά τους χρειάζονται επισκευή ή/και 

αντικατάσταση, π.χ. αντλίες, ηλεκτρικοί πίνακες, φωτισμός, κλπ. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών (π.χ. ανλτίες, 

κλπ).

Κ.Α. 

35.6262.0004

Συντήρηση και Επισκευή 

Συντριβανιών Πλατειών 

κλπ Κοινοχρήστων 

Χώρων

10.000

10.000

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



2 Προμήθεια Υπηρεσιών 

Συντήρησης και 

Ανάπλασης Πρασίνου 

και Συντήρησης 

Συστημάτων 

Αυτόματου Ποτίσματος

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης και ανάπλασης 

πρασίνου στα πάρκα, στις πλατείες και στις νησίδες των οδών σε όλες 

τις δημοτικές ενότητες του Δήμου επειδή η υπάρχουσα στελέχωση της 

Υπηρεσίας Πρασίνου δεν επαρκεί (στη Διεύθυνση υπηρετεί μόνο ένας 

εργάτης με ειδικότητα ΥΕ 16 "Εργάτης Κήπων") για την τακτική 

περιποίηση των σημείων πρασίνου του Δήμου, τόσο λόγω του 

μεγάλου πλήθους τους (πάρκα, πλατείες, νησίδες οδών, κλπ) αλλά και 

των αναγκών που έχουν (φυτεύσεις, διαμορφώσεις, κλπ). 

Συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση των συστημάτων αυτόματου 

ποτίσματος με την προμήθεια των όποιων τυχόν εξειδικευμένων 

υλικών απαιτηθούν (π.χ. ειδικά εξαρτήματα, φίλτρα, κλπ) τα οποία δεν 

υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου (όπως υπάρχουν π.χ. τα λάστιχα 

ποτίσματος, τα μπεκ, κλπ.) για τα οποία ο Δήμος διαθέτει στοκ ή 

μπορεί να προμηθευτεί με τις υπάρχουσες συμβάσεις του. Στην εν 

λόγω υπηρεσία συμπεριλαμβάνονται φυτεύσεις δένδρων, θάμνων και 

λοιπές φυτοτεχνικές διαμορφώσεις, γενικά, με φυτά που θα 

προμηθεύσει ο Δήμος.

Κ.Α. 

35.6262.0010

Δαπάνες Συντήρησης 

Πρασίνου

80.000

80.000

3 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Συντήρησης 

Μεταλλικών 

Κατασκευών Κτιρίων 

και Κοινοχρήστων 

Υποδομών του Δήμου

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών εργατοτεχνικού προσωπικού της 

ειδικότητας σιδερά γα την εκτέλεση σχετικών εργασιών σε κτίρια, 

εγκαταστάσεις και υποδομές σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου 

λόγω έλλειψης της σχετικής ειδικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του 

Δήμου. Οι συντηρήσεις και επισκευές που θα απαιτηθεί να γίνουν δεν 

μπορούν να καταγραφούν προκαταβολικά διότι θα αφορούν στα 

προβλήματα όπως αυτά προκύπτουν κάθε φορά και για τα οποία ο 

Δήμος ενημερώνεται είτε από παράπονα και αιτήματα δημοτών είτε 

από τις υπηρεσίες του. Ενδεικτικά αναφέρονται: εγκατάσταση - 

συντήρηση - επισκευή - επέκταση μεταλλικών περιφράξεων, 

συρματοπλεγμάτων, θυρών, καπακιών φρεατίων, στεγάστρων και 

λοιπών μεταλλικών κατασκευών.  Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των 

όποιων τυχόν αναγκαίων υλικών απαιτηθούν, π.χ. κάποιο ειδικό 

εξάρτημα όπως μεντεσές, γάντζος, κλπ., και τα οποία δεν υπάρχουν 

στην αποθήκη του Δήμου ή για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί η 

προμήθεια τους από το Δήμο.

Κ.Α. 

35.6262.0005

Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταλλικών 

Εγκαταστάσεων Δήμου

12.100

12.100



4 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Συντήρησης Ξύλινων 

Κατασκευών Κτιρίων 

και Κοινοχρήστων 

Υποδομών του Δήμου

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών εργατοτεχνικού προσωπικού της 

ειδικότητας ξυλουργού γα την έκτελεση σχετικών εργασιών σε κτίρια, 

εγκαταστάσεις και υποδομές σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου 

λόγω έλλειψης της σχετικής ειδικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του 

Δήμου. Οι συντηρήσεις και επισκευές που θα απαιτηθεί να γίνουν δεν 

μπορούν να καταγραφούν προκαταβολικά διότι θα αφορούν στα 

προβλήματα όπως αυτά προκύπτουν κάθε φορά και για τα οποία ο 

Δήμος ενημερώνεται είτε από παράπονα και αιτήματα δημοτών είτε 

από τις υπηρεσίες του. Ενδεικτικά αναφέρονται: συντήρηση - επισκευή 

- τροποποίηση - παρέμβαση σε όργανα παιδικών χαρών, ξύλινες 

περιφράξεις, στάσεις και στέγαστρα συγκοινωνίας κλπ.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των όποιων τυχόν αναγκαίων υλικών 

απαιτηθούν, π.χ. κάποιο ειδικό εξάρτημα όπως μεντεσές, γάντζος, 

κλπ., ή ποιότητα ξύλου κλπ, τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη 

του Δήμου ή για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί η προμήθεια τους από 

το Δήμο.

Κ.Α. 

35.6262.0006

Συντήρηση και Επισκευή 

Ξύλινων Εγκαταστάσεων 

Δήμου

11.000

11.000

5 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Συντήρησης 

Οικοδομικών 

Κατασκευών Κτιρίων 

και Κοινοχρήστων 

Χώρων του Δήμου

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών εργατοτεχνικού προσωπικού των 

ειδικότητας οικοδόμου γα την έκτελεση σχετικών εργασιών σε κτίρια, 

εγκαταστάσεις και υποδομές σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου 

λόγω έλλειψης της σχετικής ειδικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του 

Δήμου. Οι συντηρήσεις και επισκευές που θα απαιτηθεί να γίνουν δεν 

μπορούν να περιγραφούν προκαταβολικά διότι θα αφορούν στα 

προβλήματα όπως αυτά προκύπτουν κάθε φορά και για τα οποία ο 

Δήμος ενημερώνεται είτε από παράπονα και αιτήματα δημοτών είτε 

από τις υπηρεσίες του. Ενδεικτικά αναφέρονται: επέκταση - συντήρηση 

- αντικατάσταση και επισκευή πλακών, πλακοστρώσεων, μαρμάρων, 

κυβόλιθων, κλπ σε κτίρια, σκάλες, πλατείες, πεζοδρόμια, κλπ. , 

επισκευές γεφυριών, διαβάσεων κλπ με χρήση μπετού που 

προμηθεύεται ο Δήμος. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των όποιων 

τυχόν αναγκαίων εξειδικευμένων υλικών απαιτηθούν, π.χ. κάποια 

ειδική πέτρα, πλάκα, μάρμαρο, κλπ., τα οποία δεν υπάρχουν στην 

αποθήκη του Δήμου ή για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί η προμήθεια 

τους από το Δήμο.

Κ.Α. 

35.6262.0009

Συντήρηση και Επισκευή 

Οικοδομικών Κατασκευών 

και Δαπέδων 

Κοινοχρήστων Χώρων 

(Πλάκες, Κυβόλιθοι, κλπ)

15.200

15.200

6 Χωματουργικές 

Εργασίες

Αφορά στην προμήθεια παροχής χωματουργικών εργασιών για τη 

διαμόρφωση και καθαρισμό οδών, εξυγίανση χωματόδρομων και 

λοιπών συναφών εργασιών. 

Κ.Α. 

70.6275.0003

Δαπάνες Χωματουργικών 

Εργασιών

25.000

25.000



7 Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Ρελέ 

Διαρροής σε 

Ηλεκτρικούς Πίνακες 

Κτιρίων του Δήμου

Κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι στα διάφορα κτίρια που 

στεγάζουν Υπηρεσίες του Δήμου υπάρχουν 13 τουλάχιστον ηλεκτρικοί 

πίνακες που δεν διαθέτουν ρελέ διαρροής το οποίο είναι υποχρεωτικό σε 

όλες τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκατάστασεις (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384). Η 

σχετική εργασία δεν δύναται να υλοποιηθεί από τους ηλεκτρολόγους του 

Δήμου (υπηρετούν μόνο 5 σε σχέση με τους 7 όταν είχε σχηματιστεί ο 

Καλλικρατικός Δήμος και απασχολούνται με την αποκατάσταση 

ηλεκτρολογικών ζημιών και συντηρήσεις στο ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο 

δημοτικού φωτισμού αλλά και στα κτίρια του Δήμου). Η τοποθέτηση των 

ρελέ προτείνεται να υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργείο (εργολάβο) και 

θα περιλαμβάνει και την προμήθεια τους (ανάλογα με το είδος της 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης), με όποια τροποποίηση της εσωτερικής 

εγκατάστασης τυχόν απαιτείται, καθώς επίσης έλεγχο και πιστοποίηση 

έκαστης ηλεκτρικής εγκατάστασης επί της οποία γίνει η αναφερθείσα 

επέμβαση.

Κ.Α. 

10.6261.0011

Έλεγχος - Αναβάθμιση - 

Πιστοποίηση Ηλεκτρικών 

Πινάκων Κτιρίων Δήμου

10.000

10.000

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


