
Προμήθεια Υλικών και Υπηρεσιών που αφορούν σε Εξοπλισμό 

Κτιρίων και Κοινοχρήστων χώρων 

Συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 13250/3/4/2018 Εισήγηση προς το 

Δ. Σ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ 

σε €

ΣΥΝΟΛΟ σε 

€ 

1 Προμήθεια Ειδών 

Οδοσήμανσης

Αφορά στην προμήθεια στύλων και σημάτων ρύθμισης οδικής 

κυκλοφορίας, μεταλλικών πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και λοιπά 

συναφή είδη (καθρέφτες οδικής κυκλοφορίας, κλπ). Η προμήθεια θα 

έχει συνολικό προϋπολογισμό 25.000 €, εκ των οποίων τα 18.700 € 

θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 2018 (με χρέωση του ΚΑ της διπλανής 

στήλης) και τα 6.300 € θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 2019 (με χρέωση 

αντίστοιχου ΚΑ που θα γίνει το 2019 ύστερα από την έγκριση του 

π/υ ο.ε. 2019).

Κ.Α. 

70.7135.0003

Προμήθεια Πινακίδων 

Ονοματοθεσίας Οδών και 

Πλατειών, 

Αριθμοδότησης, 

Κατευθυντήριων 

Πινακίδων, Καθρεπτών 

Οδικής Κυκλοφορίας & 

Ανταλλακτικών, κλπ.

18.700

18.700

2 Προμήθεια και 

Εγκατάσταση 

Προκατασκευασμένου 

Βόθρου

Αφορά στην προμήθεια προκατασκευασμένου βόθρου για την 

ικανοποίηση σχετικής ανάγκης του Αμαξοστασίου ή άλλης δημοτικής 

εγκατάστασης, ανάλογα και όπως τυχόν απαιτηθεί.

Κ.Α. 

10.6661.0003

Προμήθεια και 

Εγκατάσταση 

Προκατασκευασμένου 

Βόθρου

2.000

2.000

3 Προμήθεια 

Χριστουγεννιάτικου 

Εορταστικού Διάκοσμου

Αφορά στην προμήθεια εορταστικού διάκοσμου για το 

χριστουγεννιάτικο φωτεινό στολισμό των οδών της πόλης με 

επίστηλες και λοιπές (π.χ. για πλατείες και άλλους κοινόχρηστους 

χώρους) γιρλάντες.

Κ.Α. 

35.6691.0002

Προμήθεια Εορταστικού 

Διάκοσμου

25.000

25.000

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



4 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Συντήρησης και 

Τοποθέτησης - 

Εκτοποθέτησης 

Εορταστικού Διάκοσμου

Αφορά στην (Α) προμήθεια υπηρεσίας επισκευής του υπάρχοντος 

φωτεινού εορταστικού διάκοσμου του Δήμου (π.χ. τοποθέτηση νέου 

φωτοσωλήνα, επισκευή μεταλλικού πλασίου και στηρίγματος 

γιρλάντας, κλπ) δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει κατάλληλο 

εργατοτεχνικό προσωπικό, υλικά και εργαλεία, και έτσι θα 

αξιοποιηθεί υπάρχων διάκοσμος που λόγω της ανάγκης επισκευής 

που χρήζει παραμένει ανεκμετάλλευτος, και (Β) στην εργασία 

τοποθέτησης - εκτοποθέτησής του υπάρχοντος διακόσμου από τους 

στύλους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (π.χ. πλατείες) του 

Δήμου, λόγω του ότι το υπάρχον προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί 

για την έγκαιρη εκτέλεση της εν λόγω εργασίας (η οποία πρέπει να 

γίνει εντός ενός εύλογα σύντομου χρονικού διαστήματος προς των 

εορτών των Χριστουγέννων) αφού οι 5 ηλεκτρολόγοι του Δήμου 

εξυπηρετούν 7 δημοτικές ενότητες (στις οποίες προ Καλλικράτη 

υπηρετούσαν 7 υπάλληλοι ηλεκτρολόγοι), ενώ η ανάγκη για 

εορταστικό στολισμό της πόλης είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη λόγω της 

γεωγραφικής έκτασης του Δήμου και των κεντρικών οδικών 

αρτηριών του (π.χ. Λ. Μαραθώνος, Χελμού, Κρυονερίου, κλπ) και των πολλών κεντρικών πλατειών του (π.χ. Δροσιάς, Αγίου Στεφάνου, κλπ).

Κ.Α. 

35.6265.0003

Συντήρηση και 

Τοποθέτηση - 

Εκτοποθέτηση 

Εορταστικού Διάκοσμου

12.000

12.000

5 Προμήθεια Εξοπλισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων 

Αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων του 

Δήμου, π.χ. παγκάκια, καλαθάκια, κολωνάκια - κάγκελα προστασίας 

πεζών, φωτιστικά δημοτικού φωτισμού και ανταλλακτικά τους, 

πέργκολες κλπ. για πλατείες, πάρκα, στάσεις λεωφορείων και 

λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Επίσης αφορά στην 

προμήθεια μεταλλικών κλωβών για την αποθήκευση των σετ πιονιών 

υπαίθριων σκακιών που έχει προμηθευτεί ο Δήμος.

Κ.Α. 

35.7135.0004

Προμήθεια Εξοπλισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων 

(Παγκάκια, Κάδοι, 

Φωτιστικά, κλ)

25.000

25.000

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
















































































































































