
Προμήθειας Yλικών και Υπηρεσιών που αφορούν σε ανάγκες του Γραφείου 

Πολιτικής Προστασίας

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ σε 

€

ΣΥΝΟΛΟ σε €

1 Προμήθεια Σειρήνων 

Συναγερμού Πολιτικής 

Άμυνας

Αφορά στην προμήθεια οχτώ (8) ηλεκτροκίνητων και οχτώ (8) χειροκίνητων 

σειρήνων πολιτικής προστασίας, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 5322/3/29-

ε/Α.Μ.Υ.: 28460/14.3.2014 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής 

Άμυνας Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας (αριθμός πρωτοκόλλου Δήμου 

10934/28.3.2014) για εγκατάστασή τους (από 1 ηλεκτροκίνητη και 1 

χειροκίνητη) στα  επτά (7) Παραρτήματα του Δημοτικού Καταστήματος σε 

κάθε μία Δημοτική Ενότητα και στο κτίριο του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου 

Στεφάνου.

Κ.Α. 70.7135.0001 Προμήθεια Σειρήνων 

Συναγερμού Πολιτικής 

Άμυνας

57.784

57.784

2 Προμήθεια 

Μηχανολογικών Ειδών 

Πολιτικής Προστασίας

Αφορά στην προμήθεια διάφορων (μηχανολογικών) ειδών και εξοπλισμού 

πολιτικής προστασίας, όπως: μηχανήματα (π.χ. αντλίες, αλυσοπρίονα, κλπ.), 

εξαρτήματα (π.χ. συνδέσμους σωλήνων πυρόσβεσης, κλπ.) και πομποδέκτες.

Κ.Α. 70.7131.0004 Προμήθεια Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού 

Πυροπροστασίας

24.800

24.800

3 Προμήθεια Άλατος Αφορά στην προμήθεια άλατος για την προστασία από τον παγετό των 

δρόμων και άλλων υπαίθριων δημόσιων χώρων.

Κ.Α. 70.6699.0004 Προμήθεια Άλατος 60.400
60.400

4 Απόφραξη Αγωγών 

Ομβρίων

Αφορά στην προμήθεια παροχής υπηρεσίας απόφραξης και καθαρισμού 

αγωγών και φρεατίων ομβρίων σε οδούς του Δήμου (ενδεικτικά αναφέρεται 

της Λεωφόρου Σταμάτας, μήκους 250 μ. περίπου) ανάλογα με τις ανάγκες, σε 

ανάδοχο που διαθέτει τα κατάλληλα αποφρακτικό εξοπλισμό και προσωπικό.

Κ.Α. 30.6279.0002 Δαπάνες Απόφραξης 

Αγωγών Ομβρίων, 

Φρεατίων, κλπ.

30.000

30.000

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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5 Καθαρισμός Ρεμάτων Αφορά στην προμήθεια παροχής υπηρεσίας καθαρισμού ρεμάτων εντός των 

ορίων του Δήμου, συμπληρωματικά των σχετικών δράσεων της Περιφέρειας 

Αττικής και κατόπιν σχετικής έγκρισής της, για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών πλημμυρικών φαινομένων.

Κ.Α. 30.6279.0003 Δαπάνες Καθαρισμού 

Ρεμμάτων

20.000

20.000

6 Προμήθεια Σετ Αλατιέρας - 

Λεπίδας Αποχιονισμού

Αφορά στην προμήθεια τριών (3) σετ αλατιέρας - μαχαιριού για χρήση σε 

περιπτώσεις χιονιού - παγετού, επί των οχημάτων του Δήμου (1) TOYOTA 

ΚΗΗ 2310, (2) FORD ME 107337 και (3) ISUZU KHH 2254.Επίσης αφορά (4) 

στην προμήθεια και τοποθέτηση επί του οχήματος μάρκας MULTICAR ενός 

πλαισίου (“ψευτόκασα”) για την τοποθέτηση της αλατιέρας.  Στην εν λόγω 

προμήθεια συμπεριλαμβάνεται το κόστος  εγκατάστασης υποδομής επί των 

προαναφερθέντων οχημάτων για την προσαρμογή του εν λόγω εξοπλισμού.

Κ.Α. 70.7131.0006 Προμήθεια τριών (3) Σετ 

Αλατιέρων - Μαχαίρια

75.000

75.000

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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