
Προμήθεια Υλικών και Υπηρεσιών που αφορούν στην Υπηρεσία 

Ηλεκτροφωτισμού

Συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 12839/4-5-2017 Εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ σε 

€

ΣΥΝΟΛΟ σε €

1 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

Υλικού

Αφορά (1) στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες, φωτιστικά, 

καλώδια, ασφάλειες, κλπ.) που χρησιμοποιείται για την τακτική (προληπτική) 

και έκτακτη (βλάβες) συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των 

κτιρίων και του οδικού δημοτικού φωτισμού, (2) στην προμήθεια 

ηλεκτρολογικών εργαλείων (κατσαβίδια, τρυπάνια, κλπ) τα οποία χρειάζονται 

οι ηλεκτρολόγοι του δήμου για την εκτέλεση των καθημερινών τους εργασιών, 

(3) στην προμήθεια  μεταλλικών στύλων, μπράτσων, φωτιστικών σωμάτων 

διαφόρων τύπων (μπάλες, φανάρια) και λοιπού παρεμφερούς εξοπλισμού για 

οδούς προκειμένου να αντικατασταθούν αντίστοιχα εξαρτήματα στύλων 

δημοτικού φωτισμού, στις οδούς και πλατείες του Δήμου, τα οποία έχουν 

καταστραφεί, όπως π.χ. στην Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Σταμάτα, στη Λ. 

Κρυονερίου στο Κρυονέρι και αλλού, και, τέλος, (4) στην προμήθεια στύλων 

δημοτικού φωτισμού με φανάρι και φωτοβολταϊκό πάνελ για αυτόνομη 

λειτουργία (χωρίς σύνδεση ρεύματος στο δίκτυο της ΔΕΗ) για τοποθέτηση σε 

σκοτεινά σημεία του Δήμου στα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα 

ρευματοδότησης από τη ΔΕΗ, όπως π.χ. στη Ραπεντώσα στη δημοτική ενότητα 

Διονύσου, στην οδό Αγίου Φανουρίου στη δημοτκή ενότητα Σταμάτας, κλπ.

Κ.Α. 20.6662.0001 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

Εξοπλισμού

92.750

Η προμήθεια θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 147.600 € εκ των οποίων τα 

97.600 € θα αφορούν στους Κ.Α. της διπλανής στήλης (ο.ε. 2017) και οι 50.000 

€ θα αφορούν σε αντίστοιχους Κ.Α. του π/υ ο.ε 2018 στους οποίους θα 

χρεωθούν ύστερα από την έγκριση του π/υ ο.ε. 2018.

Κ.Α. 35.7135.0004 Προμήθεια Εξοπλισμού 

Κοινόχρηστων Χώρων 

(Παγκάκια, Κάδοι, Φωτιστικά 

κλπ)

4.850

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

97.600



2 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Ηλεκτρολόγου για την 

Έκδοση Πιστοποιητικών

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας ηλεκτρολόγου για την έκδοση 

πιστοποιητικών όπως κάθε φορά απαιτείται από τη ΔΕΗ για επαύξηση 

ρευματοδοτήσεων, νέες παροχές ή ανανεώσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται νέα 

ρευματοδότηση στο αντλιοστάσιο του Δήμου στην οδό Δεξαμενής στη Δ.Ε. 

Δροσιάς, η νέα ρευματοδότηση του κοινόχρηστου χώρου στο τέρμα της οδού 

Ναυαρίνου στη Δ.Ε. Άνοιξης, κ.ο.κ.

Κ.Α. 10.6142.0030 Αμοιβή για Έκδοση 

Πιστοποιητικών 

Ηλεκτρολόγων για Νέες 

Παροχές Δημοτικών Κτιρίων 

κλπ.

2.500

2.500

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


