
Προμήθειας Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν σε Λειτουργικές 

Ανάγκες Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου

Συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 13061/2.4.2018 Εισήγηση προς το Δ. Σ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ 

σε €

ΣΥΝΟΛΟ σε 

€ 

1 Προμήθεια Υπηρεσιών 

Υγιεινής Κτιρίων και 

Κοινοχρήστων Χώρων 

του Δήμου 

Κ.Α. 

10.6279.0001

Απεντόμωση, Μυοκτονία, 

Μικροβιοκτονία Δημοτικών 

Κτιρίων

7.500

Κ.Α. 

35.6275.0003

Δαπάνες Καταπολέμησης 

Κουνουπιών σε 

Συντριβάνια, Κήπους κλ 

Κοινόχρηστους Χώρους

5.700

2 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Εκκένωσης Βόθρων

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας εκκένωσης των βόθρων των 

δημοτικών κτιρίων (Δημαρχείο, Δημοτικά Καταστήματα, Κτίριο 

Υπηρεσιών επί της οδού Κοιιμήσεως Θεοτόκου στον Άγιο Στέφανο, 

κλπ). Η προμήθεια θα έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 7.750 

ευρώ εκ των οποίων τα 3.550 ευρώ θα χρεωθούν στον Κ.Α. της δίπλα 

στήλης και τα υπόλοιπα 4.200 ευρώ σε αντίστοιχο Κ.Α. ο.ε 2019 μετά 

την έγκριση του π/υ ο.ε. 2019 (επειδή οι σχετικές δαπάνες θα 

πραγματοποιηθούν στο 2019).

Κ.Α. 

10.6276.0003

Δαπάνες Εκκένωσης 

Βόθρων

3.550

3.550

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αφορά στην Προμήθεια Υπηρεσίας 

(Α) Απεντόμωσης (καταπολέμηση κατσαρίδων, μυρμηγκιών, 

μυγών, κοριών, σκορπιών και λοιπών ερπόντων και βαδιστικών 

εντόμων υγειονομικής σημασίας) και Μυοκτονίας (καταπολέμηση 

των τρωκτικών με μυοκτόνο σκεύασμα) σε δημοτικά κτίρια 

(Δημαρχείο, Δημοτικά Καταστήματα, ΚΕΠ Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. 

Στεφάνου, Δροσιάς και Διονύσου, Δημοτικό Πολυϊατρείο, 

Ψυχολογική - Συμβουλευτική Υπηρεσία, Αμαξοστάσιο, 

απορριμματοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα του Δήμου, κλπ., καθώς 

επίσης σε εγκαταστάσεις (π.χ. δεξαμενές, αντλιοστάσια, κλπ), 

φρεατίων οδών και κοινόχρηστων κήπων και χώρων, και 

(Β) καταπολέμησης κουνουπιών σε χώρους φρεατίων όμβριων 

υδάτων & ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

Η προμήθεια θα έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 18.000 

ευρώ εκ των οποίων τα 13.200 ευρώ θα χρεωθούν στους Κ.Α. της 

δίπλα στήλης και τα υπόλοιπα 4.800 ευρώ σε αντίστοιχους Κ.Α. ο.ε 

2019 μετά την έγκριση του π/υ ο.ε. 2019 (επειδή οι σχετικές 

δαπάνες θα πραγματοποιηθούν στο 2019).

13.200



3 Προμήθεια Παροχής 

Υπηρεσίας Κλειδαρά

Αφορά στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών κλειδαρά για την 

αποκατάσταση βλαβών, ζημιών και συναφών προβλημάτων σε 

κλειδαριές κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου συμπεριλαμβανομένων 

των απαραίτητων υλικών, π.χ. κλειδαριές, κλειδιά, λουκέτα, κοκ.

Κ.Α. 

10.6261.0005

Συντήρηση και Επισκευή 

Κτιρίων Ακινήτων του 

Δήμου

1.000

1.000

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ




