
Προμήθεια Αναλώσιμων Λειτουργίας (Συνεργείων και Οδοκαθαρισμού) της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 12841/4-5-17 Εισήγηση προς το Δ. Σ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ σε 

€

ΣΥΝΟΛΟ σε €

1 Προμήθεια Σάκων Αφορά στην προμήθεια πλαστικών σάκων (σακούλες) συλλογής και μεταφοράς 

των απορριμμάτων οδοκαθαρισμού και πρασίνου (χόρτα, φύλλα, μικρά 

κλαδιά, κλπ). Επίσης θα γίνει προμήθεια πάνινων ή πλαστικών σάκων (τύπος 

big bag) για χρήση σε διάφορες εργασίες όπως μεταφορά αλατιού, κλαδιών, 

κλπ. Η εν λόγω προμήθεια θα έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 10.000 € εκ των 

οποίων τα 5.000 € θα προέρχονται από τον π/υ ο.ε. 2017 και τα υπόλοιπα 

5.000 € θα αφορούν σε αντίστοιχο Κ.Α. του ο.ε. 2018.

Κ.Α. 35.6634.0002 Προμήθεια Ειδών 

Καθαριότητας και 

Ευπρεπισμού (Σακκούλες 

κλπ)

5.000

5.000

2 Προμήθεια Ασφάλτου Η προμήθεια αφορά άσφαλτο (ψυχρή και θερμή) για εργασίες συντήρησης 

οδών - αποκατάστασης λακκουβών και σκαμμάτων στους δρόμους του Δήμου. 

Η εργασία ρίψης θα πραγματοποιείται ως επί το πλείστον από τα συνεργεία 

του Δήμου.

Κ.Α. 30.6662.0003 Προμήθεια Ασφαλτικού 

Υλικού για Συντήρηση Οδών

41.300

41.300

Η προμήθεια θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 72.300 €, εκ των οποίων τα 

41.000 € θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 2017 (με χρέωση του ΚΑ της διπλανής 

στήλης) και τα υπόλοιπα (31.000 €) θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 2018 (με χρέωση 

αντίστοιχου ΚΑ που θα γίνει το 2018 ύστερα από την έγκριση του π/υ ο.ε. 

2018).

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



3 Προμήθεια Έτοιμου 

Σκυροδέματος

Η προμήθεια αφορά έτοιμο μπετόν για τη συντήρηση οδών - αποκατάσταση 

σκαμμάτων από βλάβες ύδρευσης στους δρόμους του Δήμου. Επίσης αφορά 

χρήση για κατασκευές, οι οποίες πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον από 

συνεργεία του Δήμου, σε κοινόχρηστους χώρους (του Δήμου) π.χ. πλατείες, 

παιδικές χαρές, αυλές σχολείων, κλπ. Επίσης αφορά σε επισκευές και 

επεμβάσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, δεξαμενές, δημοτικά 

κτίρια) του Δήμου.

Κ.Α. 30.6662.0009 Προμήθεια Σκυροδέματος για 

Αποκαταστάσεις από 

Επεμβάσεις στο Δίκτυο 

Ύδρευσης

73.000

73.000

4 Προμήθεια Οικοδομικών 

Υλικών και Χρωμάτων

Κ.Α. 30.6661 Υλικά Συντήρησης και 

Επισκευής Κτιρίων

11.900

Κ.Α. 30.6662.0002 Προμήθεια Σιδήρου 14.400

Κ.Α. 30.6662.0006 Προμήθεια Χρωμάτων 

Διαγράμμισης Οδών

14.500

Κ.Α. 30.6662.0016 Προμήθεια Διαφόρων 

Οικοδομικών Υλικών για 

Συντήρηση και Επισκευή 

Κτιρίων και Λοιπών Μόνιμων 

Εγκαταστάσεων του Δήμου 

κλπ

46.100

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η προμήθεια αφορά σε διάφορα οικοδομικά υλικά όπως π.χ. άμμο, χαλίκι, 

τούβλα, μεταλλικά πλέγματα, σιδηρόβεργες, κλπ, τα οποία χρησιμοποιούνται 

ως οι ανάγκες απαιτούν από τα διάφορα συνεργεία του Δήμου στις διάφορες 

μικροεργασίες και συντηρήσεις υποδομών (κτίρια, οδοί, κλπ) που εκτελούν, 

καθώς επίσης σε χρώματα διαγράμμισης οδών.

86.900


