
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ σε 

€

ΣΥΝΟΛΟ σε 

€ της κάθε 

προμήθειας

1 Κ.Α. 10.6641.0002 Προμήθεια Καυσίμων και 

Λιπαντικών για Κίνηση 

Μεταφορικών Μέσων

7.000

Κ.Α. 10.6641.0003 Προμήθεια Καυσίμων και 

Λιπαντικών για Κίνηση 

Μεταφορικών Μέσων - 

συν/νη

25.000

Κ.Α. 10.6643.0002 Προμήθεια Καυσίμων για 

Θέρμανση και Φωτισμό

25.000

Κ.Α. 10.6643.0003 Προμήθεια Καυσίμων για 

Θέρμανση και Φωτισμό - 

συν/νη

4.900

Κ.Α. 15.6641.0002 Προμήθεια Καυσίμων και 

Λιπαντικών για Κίνηση 

Μεταφορικών Μέσων

8.000

Κ.Α. 15.6641.0003 Προμήθεια Καυσίμων και 

Λιπαντικών για Κίνηση 

Μεταφορικών Μέσων - 

συν/νη

25.000

Κ.Α. 15.6643.0002 Προμήθεια Καυσίμων για 

Θέρμανση και Φωτισμό

15.000

Κ.Α. 20.6641.0002 Προμήθεια Καυσίμων και 

Λιπαντικών για Κίνηση 

Μεταφορικών Μέσων

15.000

Κ.Α. 20.6641.0003 Προμήθεια Καυσίμων και 

Λιπαντικών για Κίνηση 

Μεταφορικών Μέσων - 

συν/νη

55.600

Κ.Α. 25.6641.0002 Προμήθεια Καυσίμων και 

Λιπαντικών για Κίνηση 

Μεταφορικών Μέσων

7.000

Προμήθεια Υγρών 

Καυσίμων & Λιπαντικών 

Έτους 2017 - 2018

525.500

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 4707/17.2.2017 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων από Πρατήριο (Καυσίμων) για τον 

ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων έργου και 

άλλων μηχανημάτων π.χ. κλαδοφάγου, γεννητριών (Η/Ζ), εργαλείων κλπ, του 

Δήμου με βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και λοιπά παρεμφερή είδη 

(υδραυλικά λάδια, αντιψυκτικό κινητήρα, κλπ). Επίσης αφορά στην 

προμήθεια, από Πρατήριο ή Εμπορία Λιανικής, πετρελαίου θέρμανσης για τα 

κτίρια γραφείων και υπηρεσιών (Δημαχείο, Παραρτήματα Δημοτικών 

Ενοτήτων, κλπ) του Δήμου. 

Η προμήθεια θα έχει συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 525.000 €. Στην 

περίπτωση που μέρος του εν λόγω ποσού δεν εξασφαλιστεί από τους Κ.Α. 

της διπλανής στήλης, εξαιτίας τυχόν απομίωσης των αναγραφόμενων ποσών 

(στη διπλανή στήλη) από συνεχιζόμενες συμβάσεις (του 2016), τότε το εν 

λόγω ποσό  θα βαρύνει αντίστοιχους Κ.Α. του ο.ε. 2018. 



Κ.Α. 25.6641.0003 Προμήθεια Καυσίμων και 

Λιπαντικών για Κίνηση 

Μεταφορικών Μέσων - 

συν/νη

25.000

Κ.Α. 35.6641.0002 Προμήθεια Καυσίμων και 

Λιπαντικών για Κίνηση 

Μεταφορικών Μέσων

50.000

Κ.Α. 35.6641.0003 Προμήθεια Καυσίμων και 

Λιπαντικών για Κίνηση 

Μεταφορικών Μέσων - 

συν/νη

200.000

Κ.Α. 70.6641.0002 Προμήθεια Καυσίμων και 

Λιπαντικών για Κίνηση 

Μεταφορικών Μέσων

13.000

Κ.Α. 70.6641.0003 Προμήθεια Καυσίμων και 

Λιπαντικών για Κίνηση 

Μεταφορικών Μέσων - 

συν/νη

50.000

2 Κ.Α. 10.6263.0001 Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων

1.000

Κ.Α. 10.6263.0002 Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων - 

συν/νη

7.850

Κ.Α. 10.6671 Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων

21.250

Κ.Α. 15.6263.0001 Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων

1.000

Κ.Α. 15.6263.0005 Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων - 

συν/νη

6.650

Κ.Α. 15.6671 Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων

26.000

Κ.Α. 20.6263.0001 Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων

10.000

Κ.Α. 20.6263.0005 Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων - 

συν/νη

21.950

Κ.Α. 20.6671.0001 Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων

10.000

462.900

Επίσης θα γίνει προμήθεια μικροαναλασίμων ανταλλακτικών οχημάτων, 

όπως π.χ. υαλοκαθαριστήρες, λάμπες, ταινίες ταχογράφου, κλπ για τα 

αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου του Δήμου ώστε να γίνεται η 

αντικατάστασή τους άμεσα στο Αμαξοστάσιο του Δήμου από τους οδηγούς 

τους, και όχι στα συνεργεία, δεδομένου ότι στη 2η περίπτωση αφενός το 

κόστος είναι πολλαπλάσιο και αφετέρου το αυτοκίνητο σπαταλά χρόνο σε 

μετακινήσεις και αναμονή. Επίσης θα γίνει προμήθεια μαρκουτσιών για την 

άμεση αντικατάστασή τους στις αρπάγες και στα μηχανήματα έργου του 

Δήμου, όταν αυτά κόβονται κατά τις εργασίες που εκτελούν. Τέλος, θα  γίνει 

προμήθεια αλυσίδων (χιονιού) για τα αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου του 

Δήμου προκειμένου να μπορούν να κινούνται σε περιπτώσεις παγετού και 

χιονιού κατά τους χειμερινούς μήνες.

Προμήθεια Ανταλλακτικών 

– Συντήρηση και 

Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων

Αφορά στην προμήθεια παροχής υπηρεσίας συντήρησης - επισκευής 

οχημάτων για την τακτική (προγραμματισμένη) και έκτακτη (βλάβες) 

συντήρηση - επισκευή των 118 οχημάτων (αυτοκίνητα και μηχανήματα 

έργου) του Δήμου, καθώς επίσης όσων ακόμη οχημάτων αποκτήσει ο Δήμος 

εντός του έτους, σε κατάλληλο συνεργείο (μηχανικά, φρένα, ηλεκτρικά, 

ταχογράφοι, κλιματισμός, φανοποιία, λάστιχα, υπερκατασκευή) 

συμπεριλαμβανομένου της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών και 

αναλωσίμων.



Κ.Α. 20.6671.0004 Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων - συν/νη

17.400

Κ.Α. 25.6263.0001 Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων

1.000

Κ.Α. 25.6263.0005 Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων - 

συν/νη

5.900

Κ.Α. 25.6671 Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων

14.000

Κ.Α. 35.6263 Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων

65.450

Κ.Α. 35.6671 Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων

171.750

Κ.Α. 70.6263 Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων

40.400

Κ.Α. 70.6671 Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων

41.300

3 Κ.Α. 35.6264 Συντήρηση και Επισκευή 

Λοιπών Μηχανημάτων

31.500

Κ.Α. 35.6672 Ανταλλακτικά Λοιπών 

Μηχανήματων

12.300

5 Προμήθεια Μηχανήματος 

Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Πρασίνου

Αφορά στην προμήθεια ενός μηχανήματος τεμαχισμού κλαδιών 

(κλαδοτεμαχιστή), για την αποδοτική διαχείριση των ογκωδών πράσινων 

αποβλήτων του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται και η πυρασφάλεια των 

δημοτικών χώρων και του χώρου εναπόθεσης των κλαδιών.

ΚΑ 70.7131.0005 Προμήθεια Εξοπλισμού 

Διαχείρισης Απορ/των 

Πρασίνου για Πυρασφάλεια 

(Κλαδοφάγος)

450.000

450.000

6 Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Πινακίδων 

Δημοτικών Κτιρίων και 

Εγκαταστάσεων

Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών πινακίδων με τα 

στοιχεία του καλλικρατικού δήμου σε εγκαταστάσεις του Δήμου (δημοτικά 

γήπεδα Διονύσου, Σταμάτας, Δροσιάς και Κρυονερίου, Κλειστό Α.Π.Χ. 

Ροδόπολης και Κλειστό Γυμναστήριο Άνοιξης).

ΚΑ 10.7135.0009 Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Πινακίδων στα Δημοτικά 

Κτίρια

4.500

4.500

43.800

Συντήρηση Κλαδοφάγου 

Μηχανήματος και Λοιπού 

Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού Πρασίνου

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής, στην 

περίπτωση βλάβης, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των 

απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμω, του κλαδοφάγου μηχανήματος 

τύπου DMS 500 της εταιρίας Duecker που διαθέτει ο Δήμος, καθώς επίσης τη 

συντήρηση - επισκευή του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου 

(πριόνια, χλοοκοπτικά, μισινέζες, κλπ) συμπεριλαμβανομένου της 

προμήθειας αναλωσίμων λειτουργίας (π.χ. λάδια, γράσο, αλυσίδες πριονιών, 

κλπ).



7 Προμήθεια Σάκκων Αφορά στην προμήθεια πλαστικών σάκων (σακκούλες) συλλογής και 

μεταφοράς των απορριμμάτων οδοκαθαρισμού και πρασίνου (χόρτα, φύλλα, 

μικρά κλαδιά, κλπ). Επίσης θα γίνει προμήθεια πάνινων ή πλαστικών σάκκων 

(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 αντίχτοιχο Κ.Α. του ο.ε. 2018.

Κ.Α. 35.6634.0002 Προμήθεια Ειδών 

Καθαριότητας και 

Ευπρεπισμού (Σακκούλες 

κλπ)

5.000

5.000

8 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Καθαρισμού και Κοπής 

Υψηλών - Επικίνδυνων 

Δένδρων 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας κοπής και καθαρισμού (από κλαδιά) 

υψηλών και επινκίνδυνων δένδρων λόγω έλλειψης εξοπλισμού 

(καλαθοφόρου οχήματος άνω των 18 μ.) και κατάλληλου εξειδικευμένου 

εργατοτεχνικού προσωπικού. Στο κύριο μέρος της εισήγησης στο Δ.Σ. 

παρατίθεται αναλυτική περιγραφή της σκοπιμότητας.

Κ.Α. 35.6275.0005 Δαπάνες Καθαρισμού και 

Κοπής Υψηλών - 

Επικίνδυνων Δένδρων

50.000

50.000

9 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Μεταφοράς Ογκωδών 

Απορριμμάτων 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής  κλαδιών και άλλων ογκωδών 

αντικειμένων π.χ. έπιπλα, στρώματα, κλπ (που εναποθέτουν οι κάτοικοι σε 

διάφορα σημεία των οδών του Δήμου), με φορτηγά - αρπάγες του παρόχου 

της υπηρεσίας, λόγω της έλλειψης προσωπικού στο Δήμο της σχετικότητας 

ειδικότητας (οδηγοί) και ενίοτε λόγω ακινητοποίησης (βλάβες, κλπ) των 

ιδιόκτητων φορτηγών αυτοκινήτων - αρπάγες του Δήμου, καθώς επίσης 

αποκομιδής μπαζών που εναποτίθενται σε σκάφες - κάδους των 10 κ.μ. τις 

οποίες θα διαθέτει ο πάροχος της υπηρεσίας στο Δήμο, λόγω έλλειψης (στο 

Δήμο) κατάλληλου εξοπλισμού (σκάφες - κάδοι) και του ειδικού φορτηγού - 

γερανού που απαιτείται για την ανύψωση και μεταφοράς τους. Στο κύριο 

μέρος της εισήγησης στο Δ.Σ. παρατίθεται αναλυτική περιγραφή της 

σκοπιμότητας.

Κ.Α. 35.6275.0006 Δαπάνες για Μεταφορά 

Ογκωδών Απορριμμάτων πχ 

Κήπων και Κοινόχρηστων 

Χώρων κλπ και Μπαζών

150.000

150.000

10  Κ.Α. 10.6261.0009 Συντήρηση και Επισκευή 

Καυστήρων Δημοτικού 

Καταστήματος, Γραφείων 

Δημοτικών Κοινοτήτων κλ 

Δημοτικών Κτιρίων

6.850

Κ.Α. 10.6265.0009 Συντήρηση και Επισκευή 

Κλιματιστικών Μονάδων, 

Ψυκτών κλπ Δημοτικών 

Κτιρίων

8.350

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας τακτικής (ετήσιας) συντήρησης των (Α) 

καυστήρων και (Β) κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων των 

δημοτικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου της προμήθειας των απαραίτητων 

καινούργιων εξαρτημάτων και αναλωσίμων (όπως αυτά προκύψουν από τις 

εργασίες που θα απαιτηθεί να γίνουν) για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, 

καθώς επίσης στην αντιμετώπιση όποιας τυχόν έκτακτης βλάβης που 

παρουσιάσουν. Επίσης, περιλαμβάνεται (Γ) η προμήθεια εντός του έτους, για 

τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις, όποιου τυχόν νέου 

(επίτοιχου ή μη) κλιματιστικού μηχανήματος ή άλλου σχετικού εξαρτήματος 

κριθεί αναγκαίο προς προμήθεια είτε για την κάλυψη κάποιας νέας ανάγκης 

είτε για την αντικατάσταση κάποιου υπάρχοντος κλιματιστικού που θα 

εμφανίσει ζημιά που δεν επισκευάζεται. Τέλος, αφορά στην προμήθεια 

υπηρεσίας (Δ) συντήρησης των πυροσβεστήρων των κτιρίων και των 

οχημάτων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου της προμήθειας εξαρτημάτων 

και αναλωσίμων τους και (Ε) προμήθεια νέων πυροσβεστικών μέσων για 

κτίρια και οχήματα του Δήμου, ως απαιτηθεί από την τυπική υποχρέωση απόσυρσης ή/και καταστροφή υπαρχόντων πυροσβεστήρων. 

Υπηρεσίες Συντήρησης 

και Προμήθειας Η/Μ 

Εξοπλισμού Κτιρίων

29.350



Κ.Α. 10.7135.0012 Προμήθεια Κλιματιστικών 

Μονάδων, Ψυκτών κλπ 

Δημοτικών Κτιρίων

7.500

Κ.Α. 70.6265.0003 Συντήρηση Φορητών 

Πυροσβεστικών Μέσων 

(Πυροσβεστήρων) Κτιρίων 

και Οχημάτων

6.650

11 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Συντήρησης 

Ανελκυστήρων Δημοτικών 

Κτιρίων 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης των ανελκυστήρων των 

δημοτικών κτιρίων (δημοτικό κατάστημα, παραρτήματα δημοτικού 

καταστήματος σε Άγιο Στέφανο και Δροσιά, κτίριο υπηρεσιών του Δήμου επί 

της Οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Άγιο Στέφανο) συμπεριλαμβανομένου 

της προμήθειας ανταλλακτικών και εξαρτημάτων καθώς επίσης αναγκαίων 

επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.

 Κ.Α. 10.6261.0008 Συντήρηση και Επισκευή 

Ανελκυστήρων Δημοτικού 

Κτιρίου, Γραφείων 

Δημοτικών Κοινοτήτων κλ 

Δημοτικών Κτιρίων 

6.600

6.600

12 Αφορά στην προμήθεια αναγκαίων υδραυλικών υλικών (σωλήνες, βάνες, 

μανσόν, υδρόμετρα, λοιπά μικρο-υλικά, κλπ) και εργαλείων που χρειάζεται η 

Υπηρεσία Ύδρευσης για τη συντήρηση, επισκευή βλαβών και τυχόν 

αναγκαίες τοπικές επεκτάσεις ή τροποποιήσεις του υδραυλικού δικτύου του 

δήμου.

13 Κ.Α. 25.6264.0003 Συντήρηση και Επισκευή 

Χλωριωτών Αντλιοστασίων 

και Δεξαμενών

6.000

Κ.Α. 25.7131.0009 Προμήθεια Χλωριωτών 4.000

Προμήθεια Υδραυλικού 

Υλικού (Βάνες, Σωλήνες, 

Φρεάτια, Υδρόμετρα, κλπ)

5.000Προμήθεια Υδραυλικών 

Ειδών

Κ.Α. 25.6662.0004

Η προμήθεια θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 145.000 €, εκ των οποίων τα 

5.000 € θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 2017 (με χρέωση του ΚΑ της διπλανής 

στήλης) και τα 140.000 € 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).

5.000

Συντήρηση και Προμήθεια 

Χλωριωτών 

Αντλιοστασίων και 

Δεξαμενών

10.000

Αφορά (Α) στην προμήθεια υπηρεσίας τακτικού (προγραμματισμένου) 

ελέγχου καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού χλωρίωσης 

πόσιμου νερού που βρίσκεται εγκατεστημένος στα αντλιοστάσια και 

δεξαμενές του Δήμου (στη δημοτική ενότητα Σταμάτας και Διονύσου, 

αντίστοιχα) ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εντός των ορθών 

παραμέτρων λειτουργίας του, (Β) στην προμήθεια υπηρεσίας επισκευής 

βλαβών του εν λόγω εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενου της προμήθειας των 

αναγκαίων εξαστημάτων, καθώς επίσης (Γ) στην προμήθεια καινούργιου 

εξοπλισμού χλωρίωσης (δοσομετρικές αντλίες, χλωρομετρητές, μπεκ, κλπ.) 

για αντικατάσταση του υπάρχοντος σε περίπτωση βλάβης και θέσης εκτός 

λειτουργίας.



14 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

15 Προμήθεια 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

16 Κ.Α. 45.7135.0002 Προμήθεια Οστεοθυρίδων 15.000

Κ.Α. 45.6654.0002 Προμήθεια Κλειδαριών για 

Οστεοθυρίδες 

Οστεοφυλακίων

2.500

17 Προμήθεια Εργαλείων 

Συνεργείου Οχημάτων

Αφορά στην προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτοκινήτων, όπως κλειδιά, 

γρύλους, αεροσυμπιεστή, γρασαδόρους, κλπ., για την εκτέλεση απλών, 

βασικών, εργασιών συντήρησης των οχημάτων του Δήμου στο Αμαξοστάσιο.

K.A. 35.7135.0001 Λοιπός Εξοπλισμός 5.000

5.000

Αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού και παιχνιδιών παιδικών χαρών (π.χ. 

από πλαστικό) και οργάνων γυμναστικής για τοποθέτηση σε πλατείες του 

Δήμου.

K.A. 35.7135.0003 Προμήθεια Οργάνων 

Παιδικών Χαρών

30.000

K.A. 35.7135.0005 Προμήθεια Οργάνων 

Γυμναστικής για Πλατείες

70.000

19 Προμήθεια Εξοπλισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων 

Αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων π.χ. παγκάκια, 

καλαθάκια, κολωνάκια προστασίας πεζών, πέργκολες, κλπ, για εγκατάσταση 

σε κοινόχρηστους χώρους π.χ. πλατείες, παδικές χαρές κλπ του Δήμου.

K.A. 35.7135.0004 Προμήθεια Εξοπλισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων 

(Παγκάκαι, Κάδοι, Φωτιστικά 

κλ)

15.000

15.000

20 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Μηχανολόγου Μηχανικού 

για τον Έλεγχο και 

Πιστοποίηση 

Καλαθοφόρων Οχημάτων 

του Δήμου.

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας μηχανολόγου μηχανικού για τον έλεγχο 

και πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα, συμπεριλαμβανομένου της αμοιβής του 

πιστοποιούντα φορέα, του ανυψωτικού μηχανισμού τεσσάρων (4) 

καλαθοφόρων αυτοκινήτων του Δήμου η οποία είναι υποχρεωτική ανά έτος. 

Κ.Α.35.6142.0002 Αμοιβή για την Έκδοση 

Πιστοποιητικών για Οχήματα 

του Δήμου

1.000

1.000

18

Προμήθεια Οστεοθυρίδων 

και Οστεοφυλακίων

17.500

100.000

Προμήθεια Οργάνων 

Γυμναστικής και Παιδικών 

Χαρών

Αφορά στην προμήθεια οστεοφυλακίων και οστεοθυρίδων (συγκρότηματα 

των 15 θέσεων έκαστο) για τα νεκροταφεία όλων των δημοτικών ενοτήτων 

(π.χ. Άνοιξης, Διονύσου, κ.λ.π) ως οι ανάγκες απαιτούν καθώς επίσης 

κλειδαριών για οστεοφυλάκια / οστεοθυρίδες.



21 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Μηχανολόγου Μηχανικού 

για  Έκδοση Πινακίδων 

Κυκλοφορίας 

Μηχανημάτων Έργου

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας μηχανολόγου μηχανικού για τη σύνταξη 

μελέτης - τεχνικού φακέλου για την έκδοση πινακίδων μηχανήματος έργου 

(ΜΕ) για τέσσερα (4) συνολικά οχήματα του Δήμου: δύο (2) σάρωθρα (ένα 

μάρκας Ravo και ένα μάρκας Bucher), ένα (1) χωματουργικό μηχάνημα 

μάρκας Case και ένα (1) πυροσβεστικό - εκχιονιστικό όχημα μάρκας Fumo 

Car. Το ενδεικτικό κόστος ανά όχημα προϋπολογίζεται σε 1.500 €. Δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν στα τέλη έγκρισης τύπου, 

ταξινόμησης και ετήσιας χρήσης τα οποία αναλαμβάνει απευθείας ο Δήμος 

και καλύπτονται από άλλον (σχετικό) Κ.Α. του π/υ. 

Κ.Α.35.6142.0002 Αμοιβή για την Έκδοση 

Πιστοποιητικών για Οχήματα 

του Δήμου

6.000

6.000

22 Ανανέωση 

Δικαιολογητικών Οδηγών 

του Δήμου (Δίπλωμα 

Οδήγησης, Πιστοποιητικό 

ΠΕΙ, Κάρτα Ηλεκτρονικού 

Ταχογράφου)

Αφορά στη δαπάνη έκδοσης ή ανανέωσης ΠΕΙ (Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας) και ανανέωσης ή έκδοσης νέας Κάρτας 

Ηλεκτρονικού Ταχογράφου για τους οδηγούς υπαλλήλους του Δήμου. Η 

δαπάνη δεν συμπεριλαμβάνει το κόστος των εκαστότε παραβόλων για τα 

οποία γίνεται χρήση άλλων (σχετικών) Κ.Α. του π/υ.

Κ.Α.10.6142.0033 Αμοιβή για Έκδοση - 

Ανανέωση Π.Ε.Ι. 

(Πιστοποιητικών 

Επαγγελματικής Ικανότητας) 

Οδηγών και Κάρτας 

Ηλεκτρονικού Ταχογράφου

2.000

2.000

23 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Μεταφοράς Εξοπλισμού

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας μεταφοράς εξοπλισμού του Δήμου, π.χ. 

οικίσκοι, οχήματα ή άλλος εξοπλισμός, για τον οποίο ο Δήμος δεν διαθέτει 

κατάλληλο φορτηγό / επικαθήμενη πλατφόρμα / γερανό κλπ για τη μεταφορά 

τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί όποτε και εάν προκύψει κάποια 

σχετική ανάγκη.

Κ.Α.35.6162.0001 Έξοδα Εργασιών Μεταφοράς 

Εξοπλισμού Δήμου (π.χ. 

Οικίσκοι, Οχήματα, κλπ)

8.000

8.000

24 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

73.000

73.000

25 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



26 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

27 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 24.800 €, εκ των οποίων τα 5.800 € θα αφορούν στον π/υ 

ο.ε. 2017 (με χρέωση του ΚΑ της διπλανής στήλης) και τα 19.000 € 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).

Κ.Α. 70.7135.0003 Προμήθεια Πινακίδων 

Ονοματοθεσίας Οδών και 

Πλατειών, Αριθμοδότησης, 

Κατευθυντήριων Πινακίδων, 

Καθρεπτών Οδικής 

Κυκλοφορίας & 

Ανταλλακτικών, κλπ.

5.800

5.800

28 Αφορά στην προμήθεια (1) κουτιών φαρμακείου, με φαρμακευτικό και 

παραφαρμακευτικό υλικό π.χ. γάζες, αντισηπτικά, παυσίπονα, κλπ για τα 

γραφεία (Δημοτικό κατάστημα, παραρτήματα, κλπ.) και τα οχήματα 

(απορριματοφόρα, κλπ) του Δήμου, (2) στην προμήθεια εμβολίων (ηπατίτιδας 

και τετάνου) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

(καθαριότητα, πράσινο, υδραυλικοί) και (3) φαρμάκων, παραφαρμακευτικού 

υλικού (γάζες, εργαλείων, πλακιδίων τεστ παπ, κλπ) και εμβολίων  για τις 

κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου (πολυ-ιατρεία).

Κ.Α.10.6631 Προμήθεια Υγειονομικού και 

Φαρμακευτικού Υλικού

5.500

Κ.Α.15.6631 Προμήθεια Υγειονομικού και 

Φαρμακευτικού Υλικού

11.000

29 Προμήθεια 

Προκατασκευασμένων 

Οικίσκων

Αφορά στην προμήθεια δύο (2) προκατασκευασμένων οικίσκων για την 

κάλυψη στεγαστικών / αποθηκευτικών αναγκών της Δνσης Περιβάλλοντος 

στο Αμαξοστάσιο του Δήμου ή/και άλλων παρεμφερών 

(στεγαστικών/αποθηκευτικών) αναγκών του Δήμου.

ΚΑ 70.7135.0018 Προμήθεια 

Προκατασκευασμένων 

Οικίσκων

45.000

45.000

16.500

Προμήθεια Φαρμακευτικού 

Υλικού και Εμβολίων

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



30 Αφορά στην ετήσια προληπτική συντήρηση (Α) ενός ηλεκτροπαραγωγού 

ζεύγους (εφεδρείας) το οποίο βρίσκεται στο αμαξοστάσιο του δήμου, (Β) του 

ηλεκτροπαραγαγωγού ζεύγους και (Γ) του υποσταθμού μέσης τάσης που 

λειτουργούν στο αντλιοστάσιο των Τριών Πεύκων στη δημοτική ενότητα 

Διονύσου.

Κ.Α. 25.6262.0001 Συντήρηση και Επισκευή 

Λοιπών Μόνιμων 

Εγκαταστάσεων (Πλην 

Κτιρίων Έργων)

2.500

Κ.Α. 10.6262 Συντήρηση και Επισκευή 

Λοιπών Μόνιμων 

Εγκαταστάσεων (Πλην 

Κτιρίων Έργων)

2.500

31 Προμήθεια Καρτών 

Κινητής Τηλεφωνίας για 

τους Αυτοματισμούς 

Δεξαμενών και 

Αντλιοστασίων του Δήμου 

Αφορά στην προμήθεια ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας των 

σχετικών καρτών κινητής τηλεφωνίας που είναι είναι εγκατεστημένες εντός 

των αυτοματισμών λειτουργίας των δεξαμενών και των αντλιοστασίων του 

Δήμου για την αποστολή ειδοποιήσεων σε περίπτωση βλαβών. Πρόκειται 

συνολικά για 13 εγκαταστάσεις αντλιοστάσιων / δεξαμενών.

 Κ.Α. 25.6162 Λοιπά Έξοδα τρίτων 500

500

32 Καθαρισμός Οικοπέδων 

και Κοινοχρήστων Χώρων 

για Πυροπροστασία

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων 

(πάρκα, πρασιές) από χόρτα και ξερά φύλλα και κλαδιά για πυροπροστασία 

ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Επίσης αφορά στον καθαρισμό 

οικοπέδων ιδιωτών τα οποία ο Δήμος πρέπει υποχρεωτικά να καθαρίσει 

εφόσον οι ιδιοκτήτες τους αμελούν (και κατόπιν να προβεί σε ανάλογη 

χρέωσή τους). Στο κύριο μέρος της εισήγησης στο Δ.Σ. παρατίθεται 

αναλυτική περιγραφή της σκοπιμότητας.

Κ.Α. 70.6275.0001 Καθαρισμός Δασών, 

Οικοπέδων και 

Κοινοχρήστων Χώρων για 

Πυροπροστασία

58.200

58.200

33 Προμήθεια Παροχής 

Υπηρεσίας Πλυσίματος - 

Καθαρισμού Μεταφορικών 

Μέσων

Κ.Α. 15.6279.0001 Δαπάνες Καθαρισμού - 

Πλυσίματος Οχημάτων 

Δήμου

2.000

Κ.Α. 20.6279.0001 Δαπάνες Καθαρισμού - 

Πλυσίματος Οχημάτων 

Δήμου

2.000

Κ.Α. 35.6279.0001 Δαπάνες Καθαρισμού - 

Πλυσίματος Οχημάτων 

Δήμου

4.000

Κ.Α. 70.6279.0001 Δαπάνες Καθαρισμού - 

Πλυσίματος Οχημάτων 

Δήμου

2.000

34 Ασφάλιση Μεταφορικών 

Μέσων

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας ασάφλισης για όλα τα υπάρχοντα 

οχήματα (αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου) του Δήμου (σύνολο 118) και για 

όσα καινούργια υλοποιηθεί προμήθειά τους εντός του 2017.

Κ.Α. 10.6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών 

Μέσων

3.400

Συντήρηση 

Ηλεκτροπαραγωγών 

Ζευγών Δήμου και 

Υποσταθμού Μέσης 

Τάσης Αντλιοστασίου Δ.Ε. 

Διονύσου

Αφορά στην ανάθεση σε επαγγελματικό πλυντήριο αυτοκινήτων του 

πλυσίματος και καθαρισμού όλων των αυτοκινήτων (επιβατικά, φορτηγά, 

λεωφορεία, κλπ.) και μηχανημάτων έργων του Δήμου. Το "πλύσιμο" θα 

γίνεται ανά τακτικά διαστήματα, ανάλογα με τη χρήση του οχήματος, και θα 

είναι είτε (Α) εξωτερικό μόνο, είτε (Β) εσωτερικό και εξωτερικό μαζί, όπως 

κάθε φορά απαιτείται. Επίσης "καθαρισμός" θα μπορεί να γίνεται (Γ) στην 

καμπίνα των οχημάτων με ειδικά μέσα και μεθόδους (βιολογικός καθαρισμός) 

και θα αφορά στα οχήματα εκείνα που λόγω της φύσης του έργου που 

εκτελούν (όπως τα απορριμματοφόρα, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα 

φορτηγάκια ύδρευσης και συνεργείων, τα μηχανήματα έργου) χρειάζονται τη 

σχετική φροντίδα της καμπίνας τους (καθαρισμός ταπετσαρίας και πλαστικών 

από βρωμιές, λάσπες, λάδια, κλπ) ώστε η καμπίνα οδήγησης μην αποτελεί 

ανθυγειινό χώρο εργασίας για οδηγούς και επιβάτες. 

10.000

5.000



Η προμήθεια θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 60.000 € εκ των οποίων τα 

36.600 € θα αφορούν στους Κ.Α. των δίπλα στηλών (ο.ε. 2017) και οι 23.400 

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

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

Κ.Α. 15.6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών 

Μέσων

3.000

Κ.Α. 20.6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών 

Μέσων

6.200

Κ.Α. 25.6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών 

Μέσων

5.000

Κ.Α. 35.6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών 

Μέσων

9.000

Κ.Α. 70.6253 Ασφάλιστρα Μεταφορικών 

Μέσων

10.000

35 Προμήθεια Τροχήλατων 

και Υπόγειων Κάδων 

Απορριμμάτων και 

Υπηρεσίας Συντήρησης - 

Επισκευής Κάδων 

Η προμήθεια αφορά σε (Α) κάδους μηχανικής αποκομμιδής απορριμμάτων 

(πλαστικούς 240 - 360 λίτρων και μεταλλικούς με πλαστκό καπάκι 700 - 1100 

λίτρων) και (Β) πλαστικούς κάδους (χωρητικότητας 2,8 m3 περίπου) για 

αντικατάσταση χαλασμένων και εφεδρεία  υπαρχόντων στα υπόγεια 

συστήματα κάδων του Δήμου. Επίσης αφορά στην (Γ) προμήθεια και 

εγκατάσταση δύο (2) συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων σε 

πλατείες - κοινόχρηστους χώρους των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου. 

Τέλος, αφορά στην προμήθεια (Δ) υπηρεσίας συντήρησης των τροχήλατων 

κάδων του Δήμου μαζί με την προμήθεια των εκάστοτε αναγκαίων υλικών 

(τροχοί, καπάκια, ποδομοχλοί, κλπ) από εξωτερικό συνεργείο. Η προμήθεια 

θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 74.400 € εκ των οποίων τα 26.200 € θα 

αφορούν στον Κ.Α. της διπλανής στήλης (ο.ε. 2017) και οι 48.200 € θα 

αφορούν σε αντίστοιχο Κ.Α. του π/υ ο.ε 2018 στον οποίους θα χρεωθούν 

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

ΚΑ 20.7131.0005 Προμήθεια Κάδων 

Απορριμμάτων

26.200

26.200

36 Προμήθεια Ειδών και 

Εξοπλισμού Υπηρεσίας 

Πρασίνου

Κ.Α. 35.6692.0003 Προμήθεια Σπόρων, Φυτών, 

Δενδρυλλίων και έτοιμου 

Χλοοτάπητα

18.000

Κ.Α. 35.6693 Προμήθεια 

Φυτοπαθολογικού Υλικού, 

Λιπασμάτων και Βελτιωτικών 

Εδάφους

2.250

Κ.Α. 35.6699.0001 Προμήθεια Κηπευτικού 

Χώματος και Κοπριάς

1.000

Κ.Α. 35.6699.0003 Προμήθεια Διαφόρων Ειδών 

Ποτίσματος

5.000

Κ.Α. 35.6699.0004 Προμήθεια Ειδών 

Κηπουρικής

5.600

Αφορά στην προμήθεια σπόρων και φυτών για τις πλατείες, πάρκα και 

παρτέρια οδών (π.χ. γεράνια, κυκλάμινα, κυπαρίσια, μυρτιές, κλπ.), αναγκαία 

λιπάσματα και κηπευτικό χώμα, είδη κηπουρικής δηλαδή εργαλεία και 

μηχανήματα (π.χ. κοφτάκια, τσάπες, μισινέζες, χλοοκοπτικές μηχανές, 

αλυσίδες και αναλώσιμα πριονιών, κλπ.) και ποτίσματος (π.χ. 

προγραμματιστές, λάστιχα, ηλεκτροβάνες, κλπ) που χρησιμοποιεί η 

Υπηρεσία Πρασίνου στις καθημερινές της εργασίες. 31.850

36.600



37 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 εγακαταστάσεων 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 παραμφερούς 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

38 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Πλυσίματος Κάδων

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας πλυσίματος των τροχήλατων κάδων 

συλλογής απορριμμάτων (οικιακά και ανακύκλωσης) στις οδούς και των οκτώ 

(8) υπόγειων κάδων συλλογής οικιακών απορριμμάτων που είναι 

εγκατεστημένοι σε διάφορες περιοχές του Δήμου, για λόγους υγιεινής, 

δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει σχετικό μηχανολογικό εξοπλισμό 

(πλυντήριο κάδων). 

Κ.Α. 20.6275.0002 Δαπάνες Καθαρισμού – 

Πλυσίματος Κάδων 

Απορριμμάτων

25.000

Κ.Α. 20.6275.0004 Δαπάνες Καθαρισμού – 

Πλυσίματος Κάδων 

Απορριμμάτων συν/νη

2.900

39 Συντήρηση Ψυκτών 

Πόσιμου Νερού

Αφορά στη συντήρηση για επτά ψύκτες πόσιμου νερού (Δημαρχείο, 

Παράρτημα Δημοτικού Κατατήματος Αγίου Στέφανου, Πολύ-ιατρείο, 

Πυρασφάλεια, Αμαξοστάσιο, ΚΕΠ Δροσιάς και ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου) οι 

οποίοι κάθε εξάμηνο ή έτος (ανάλογα με το μοντέλο) χρειάζονται συντήρηση 

η οποία συνίσταται στην αντικατάσταση των αναλωσίμων τους (φίλτρα, κλπ). 

Επίσης αφορά στη συντήρηση όποιου τυχόν ακόμη ψύκτη προμηθευτεί ό 

Δήμος για τοποθέτηση σε κάποιο χώρο γραφείων ή εγκατάστασή του.

Κ.Α. 10.6265.0009 Συντήρηση και Επισκευή 

Κλιματιστικών Μονάδων, 

Ψυκτών κλπ Δημοτικών 

Κτιρίων

2.000

2.000

97.600

27.900



39 Προμήθεια, Συντήρηση και 

Παρακολούθηση Σημάτων 

Συστημάτων Ασφαλείας 

(Συναγερμοί – 

Πυρανίχνευση) Δημοτικών 

Κτιρίων

Κ.Α. 00.6117.0009 Δαπάνη Παρακολούθησης 

Συστημάτων Ασφαλείας 

Δημοτικών Κτιρίων

5.000

Κ.Α. 10.6265.0011 Συντήρηση και Επισκευή 

Συστημάτων Ασφαλείας 

Δημοτικών Κτιρίων

5.000

Κ.Α. 10.7135.0013 Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Συστημάτων Ασφαλείας 

Δημοτικών Κτιριών

5.000

40 Προμήθεια Υπηρεσιών 

Υγιεινής Κτιρίων και 

Κοινοχρήστων Χώρων 

του Δήμου 

Κ.Α. 10.6279.0001 Απεντόμωση, Μυοκτονία, 

Μικροβιοκτονία Δημοτικών 

Κτιρίων

5.000

Κ.Α. 35.6275.0003 Δαπάνες Καταπολέμησης 

Κουνουπιών σε Συντριβάνια, 

Κήπους κλ Κοινόχρηστους 

Χώρους

11500

41 Συντήρηση και Επισκευή 

Ηλεκτρο-μηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων 

Αντλιοστασίων και 

Δεξαμενών Πόσιμου 

Νερού

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας προληπτικής και κατασταλτικής 

συντήρησης και επισκευής (με την αναγκαία προμήθεια υλικών) των όποιων 

τυχόν ηλεκτρομηχανολογικών βλαβών (πίνακες, αντλίες, αυτοματισμοί, 

αγωγοί, κλπ) παρουσιάζονται στα 22 αντλιοστάσια πόσιμου νερού του 

Δήμου. Επίσης αφορά στην επισκευή βλαβών του δικτύου ύδρευσης σε 

περίπτωση τεχνικής αδυναμίας των συνεργείων του Δήμου, όπως π.χ. στην 

επισκευή σιδηροσωλήνων λόγω του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται.

Κ.Α. 25.6262.0001 Συντήρηση και Επισκευή 

Αντλιοστασίων κλπ 

Εγκαταστάσεων Ύδρευσης

10.100

Η προμήθεια της υπηρεσίας θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 74.000 € εκ 

των οποίων τα 49.800 € θα αφορούν στους Κ.Α. της διπλανής στήλης (ο.ε. 

2017) και οι 24.600 € 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. 25.6262.0005 Ηλεκτρολογικές Εργασίες 

Αντλιοστασίων και 

Δεξαμενών

5.700

Κ.Α. 25.6262.0006 Υδραυλικές Εργασίες 

Αντλιοστασίων, Δεξαμενών 

και Αγωγών Ύδρευσης

6.750

Κ.Α. 25.6262.0007 Εργασίες Αποκατάστασης 

Βλαβών Αγωγών Ύδρευσης

8.250

Κ.Α. 25.7131.0002 Προμήθεια – Εγκατάσταση 

Αντλιών, Inverter 

(Ρυθμιστών Στροφών) κλ 

Η/Μ Εξοπλισμού 

Αντλιοστασίων

15.000

16.500

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων των συναγερμών 

που είναι εγκατεστημένοι σε επτά κτίρια του δήμου (δημοτικό κατάστημα, 

τοπικά καταστήματα δημοτικών ενοτήτων, ΚΕΠ) και συντήρησης των εν λόγω 

συστημάτων συναγερμού καθώς επίσης των συστημάτων πυρανίχνευσης 

μαζί με αντικατάσταση των όποιων τυχόν αναλωσίμων υλικών απαιτείται, 

π.χ. μπαταρίες, κλπ., και την επισκευή όποιων τυχόν βλαβών προκύπτουν, 

π.χ. σειρήνες, πίνακες ελέγχου, κλπ. Επίσης αφορά στην προμήθεια νέων 

συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου όπως π.χ. στο νέο κτίριο της 

Πολεοδομίας, ΚΕΠ και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου στον Άγιο Στέφανο.

15.000

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας (Α) απεντόμωσης – μυοκτονίας 

δημοτικών κτιρίων (Δημαρχείο, δημοτικά καταστήματα, γραφεία υπηρεσιών, 

κλπ) και εγκαταστάσεων (π.χ. δεξαμενές, αντλιοστάσια, Αμαξοστάσιο, κλπ), 

φρεατίων οδών και κοινόχρηστων κήπων και χώρων και (Β) καταπολέμησης 

κουνουπιών σε συντριβάνια πλατειών, κήπους, και κοινόχρηστους χώρους 

γενικά του Δήμου. 

49.800



Κ.Α. 25.7131.0008 Προμήθεια Ηλεκτρικών 

Πινάκων Αντλιοστασίων και 

Δεξαμενών

2.000

Κ.Α. 25.7131.0010 Προμήθεια Αυτοματισμών 

Αντλιοστασίων και 

Δεξαμενών

2.000

42 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

43 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

44 Καθαρισμός Ρεμμάτων Αφορά στην προμήθεια παροχής υπηρεσίας καθαρισμού ρεμμάτων 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

45 Αφορά στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, παπούτσια 

ασφαλείας, αντανακλαστικά γιλέκα, κλπ) που πρέπει να χρησιμοποιεί το 

εργατοτεχνικό προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα 

με την 53361 Απόφαση (ΦΕΚ 1503Β/2006). Επίσης αφορά στην προμήθεια 

όσων ακόμη μέσων ατομικής προστασίας ζητηθούν από τον Τεχνικό 

Ασφαλείας του Δήμου, επιπλέον ή/και συμπληρωματικά των 

προαναφερθέντων, και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην εν 

λόγω Απόφαση.

Κ.Α. 10.6061.0001 Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 

Εργατοτεχνικού και 

Ένστολου Προσωπικού)

2.300

Κ.Α. 15.6061 Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 

Εργατοτεχνικού και 

Ένστολου Προσωπικού)

2.800

Κ.Α. 20.6061.0002 Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 

Εργατοτεχνικού και 

Ένστολου Προσωπικού)

45.650

Κ.Α. 25.6061.0005 Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 

Εργατοτεχνικού και 

Ένστολου Προσωπικού)

11.600

Κ.Α. 45.6061.0004 Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 

Εργατοτεχνικού και 

Ένστολου Προσωπικού)

1.000

68.350

Προμήθεια Ειδών 

Ατομικής Προστασίας 

Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού



Κ.Α. 70.6061 Παροχές Ένδυσης (Ένδυση 

Εργατοτεχνικού και 

Ένστολου Προσωπικού)

5.000

46 Υπηρεσίες Παροχής 

Ιατρικών – 

Εργαστηριακών 

Εξετάσεων για τους 

Εργαζομένους του Δήμου

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας για την υλοποίηση του προγράμματος 

προληπτικής ιατρικής για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, βάση 

των διατάξεων του Ν. 3850/2010 περί Υγιεινής και Ασφάλειας και των Κ.Υ.Α. 

53361/2006 και 31119/08.

Κ.Α. 10.6142.0024 Αμοιβή για Ιατρικές – 

Εργαστηριακές Εξετάσεις 

Υπαλλήλων του Δήμου

35.000

35.000

47 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

48 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

49 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).

Κ.Α. 10.6276.0003 Δαπάνες Εκκένωσης 

Βόθρων

7.300

7.300

50 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Συντήρησης Εξοπλισμού 

σε Παιδικές Χαρές του 

Δήμου

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών σχετικών με τη συντήρηση εξοπλισμού 

στις παιδικές χαρές του Δήμου όπως διάφορα όργανα, περιφράξεις, παγκάκια 

κλπ. που χρειάζονται συντήρηση, π.χ. βάψιμο για την προστασία τους από 

τις καιρικές συνθήκες, και αποκατάσταση των φθορών τους, π.χ. 

αντικατάσταση και συντήρηση σπασμένων τμημάτων, κοκ. 

Κ.Α. 35.6262.0002 Συντήρηση και Επισκευή 

Παιδικών Χαρών

5.000

5.000



51 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Συντήρησης Συντριβανιών 

στις Πλατείες του Δήμου

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών σχετικών με τη συντήρηση των 

συντριβανιών που υπάρχουν σε διάφορες πλατείες και χώρους στις 

Δημοτικές Ενότητες Αγίου Στεφάνου (στην Πλατεία Μαρίνου Αντύπα), 

Άνοιξης (στην Πλατεία γωνία Βορείου Ηπείρου και Ανοίξεως - Σταμάτας και 

στο Δημοτικό Κατάστημα) και Κρυονερίου (στην Πλατεία Μικράς Ασίας και 

στο Πολιτιστικό Κέντρο) τα οποία δεν λειτουργούν και τα 

ηλεκτρομηχανολογικά τους χρειάζονται επισκευή ή/και αντικατάσταση, π.χ. 

αντλίες, ηλεκτρικοί πίνακες, φωτισμός, κλπ. 

Κ.Α. 35.6262.0004 Συντήρηση και Επισκευή 

Συντριβανιών Πλατειών κλπ 

Κοινοχρήστων Χώρων

10.000

10.000

52 Προμήθεια Υπηρεσιών 

Συντήρησης και 

Ανάπλασης Πρασίνου και 

Συντήρησης Συστημάτων 

Αυτόματου Ποτίσματος

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης και ανάπλασης πρασίνου 

στα πάρκα, στις πλατείες και στις νησίδες των οδών σε όλες τις δημοτικές 

ενότητες του Δήμου. Συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση των συστημάτων 

αυτόματου ποτίσματος με την προμήθεια των όποιων τυχόν εξειδικευμένων 

υλικών απαιτηθούν (π.χ. ειδικά εξαρτήματα, φίλτρα, κλπ) τα οποία δεν 

υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου όπως π.χ. είναι τα λάστιχα ποτίσματος, 

τα μπεκ, κλπ. για τα οποία ο Δήμος διαθέτει στοκ. Στην εν λόγω υπηρεσία 

συμπεριλαμβάνονται φυτεύσεις δένδρων, θάμνων και λοιπές φυτοτεχνικές 

διαμορφώσεις, γενικά, με φυτά που θα προμηθεύσει ο Δήμος.

Κ.Α. 35.6262.0008 Εργασίες Συντήρησης, 

Ανάπλασης Πρασίνου & 

Συντήρησης Αυτόματου 

Ποτίσματος

35.000

35.000

53 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Συντήρησης Μεταλλικών 

Κατασκευών Κτιρίων και 

Κοινοχρήστων Υποδομών 

του Δήμου

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών εργατοτεχνικού προσωπικού της 

ειδικότητας σιδερά γα την έκτελεση σχετικών εργασιών σε κτίρια, 

εγκαταστάσεις και υποδομές σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου λόγω 

έλλειψης της σχετικής ειδικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου. Οι 

συντηρήσεις και επισκευές που θα απαιτηθεί να γίνουν δεν μπορούν να 

καταγραφούν προκαταβολικά διότι θα αφορούν στα προβλήματα όπως αυτά 

προκύπτουν κάθε φορά και για τα οποία ο Δήμος ενημερώνεται είτε από 

παράπονα και αιτήματα δημοτών είτε από τις υπηρεσίες του. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: εγκατάσταση - συντήρηση - επισκευή - επέκταση μεταλλικών 

περιφράξεων, συρματοπλεγμάτων, θυρών, καπακιών φρεατίων, στεγάστρων 

και λοιπών μεταλλικών κατασκευών.  Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των 

όποιων τυχόν αναγκαίων υλικών απαιτηθούν, π.χ. κάποιο ειδικό εξάρτημα 

όπως μεντεσές, γάντζος, κλπ., και τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη του 

Δήμου ή για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί η προμήθεια τους από το Δήμο.

Κ.Α. 35.6262.0005 Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταλλικών Εγκαταστάσεων 

Δήμου

10.000

10.000



54 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Συντήρησης Ξύλινων 

Κατασκευών Κτιρίων και 

Κοινοχρήστων Υποδομών 

του Δήμου

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών εργατοτεχνικού προσωπικού της 

ειδικότητας ξυλουργού γα την έκτελεση σχετικών εργασιών σε κτίρια, 

εγκαταστάσεις και υποδομές σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου λόγω 

έλλειψης της σχετικής ειδικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου. Οι 

συντηρήσεις και επισκευές που θα απαιτηθεί να γίνουν δεν μπορούν να 

καταγραφούν προκαταβολικά διότι θα αφορούν στα προβλήματα όπως αυτά 

προκύπτουν κάθε φορά και για τα οποία ο Δήμος ενημερώνεται είτε από 

παράπονα και αιτήματα δημοτών είτε από τις υπηρεσίες του. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: συντήρηση - επισκευή - τροποποίηση - παρέμβαση σε όργανα 

παιδικών χαρών, ξύλινες περιφράξεις, στάσεις και στέγαστρα συγκοινωνίας 

κλπ.  Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των όποιων τυχόν αναγκαίων υλικών 

απαιτηθούν, π.χ. κάποιο ειδικό εξάρτημα όπως μεντεσές, γάντζος, κλπ., ή 

ποιότητα ξύλου κλπ, τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου ή για 

τα οποία δεν έχει προβλεφθεί η προμήθεια τους από το Δήμο.

Κ.Α. 35.6262.0006 Συντήρηση και Επισκευή 

Ξύλινων Εγκαταστάσεων 

Δήμου

15.000

15.000

55 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Συντήρησης Οικοδομικών 

Κατασκευών Κτιρίων και 

Κοινοχρήστων Χώρων 

του Δήμου

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών εργατοτεχνικού προσωπικού των 

ειδικότητας οικοδόμου γα την έκτελεση σχετικών εργασιών σε κτίρια, 

εγκαταστάσεις και υποδομές σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου λόγω 

έλλειψης της σχετικής ειδικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου. Οι 

συντηρήσεις και επισκευές που θα απαιτηθεί να γίνουν δεν μπορούν να 

περιγραφούν προκαταβολικά διότι θα αφορούν στα προβλήματα όπως αυτά 

προκύπτουν κάθε φορά και για τα οποία ο Δήμος ενημερώνεται είτε από 

παράπονα και αιτήματα δημοτών είτε από τις υπηρεσίες του. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: επέκταση - συντήρηση - αντικατάσταση και επισκευή πλακών, 

πλακοστρώσεων, μαρμάρων, κυβόλιθων, κλπ σε κτίρια, σκάλες, πλατείες, 

πεζοδρόμια, κλπ. , επισκευές γεφυριών, διαβάσεων κλπ με χρήση μπετού 

που προμηθεύεται ο Δήμος. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των όποιων 

τυχόν αναγκαίων εξειδικευμένων υλικών απαιτηθούν, π.χ. κάποια ειδική 

πέτρα, πλάκα, μάρμαρο, κλπ., τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη του 

Δήμου ή για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί η προμήθεια τους από το Δήμο.

Κ.Α. 35.6262.0009 Συντήρηση και Επισκευή 

Οικοδομικών Κατασκευών 

και Δαπέδων Κοινόχρηστων 

Χώρων (Πλάκες, Κυβόλιθοι, 

κλπ) 

24.500

24.500

56 Εργασίες Ανάπλασης & 

Εξωραϊσμού Πλατείων και 

Κοινοχρήστων Χώρων & 

Εγκαταστάσεων

Αφορά στον (Α) Εξωραϊσμό και Συντήρηση του Δημοτικού Χώρου 

Περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία της Δ.Κ. Σταμάτας, το οποίο 

χρειάζεται βάψιμο (εσωτερικά και εξωτερικά), αποκατάσταση των όψεων του 

με την προμήθεια των αναγκαίων υλικών (π.χ. ρολά ασφαλείας και 

κιγκλιδώματα), συντήρηση της ηλεκτρολογικής του εγκατάστασης λόγω 

παλαιότητας, προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής, καθώς επίσης 

όποιων άλλων σχετικών παρεμφερών εργασιών τυχόν απαιτούνται, 

δεδομένου ότι το εν λόγω περίπτερο υπάρχει στην Πλατεία της Δ.Κ. Σταμάτας 

από το 1981 και απαιτούνται οι προαναφερθείσες εργασίες αποκατάστασης 

και αναβάθμισής του ώστε να καταστεί δυνατή η ανανέωση της ενοικίασής 

του με τη λήξη της υπάρχουσας σύμβασης (η οποία λήγει στις 25.11.2017 - 

214/2011 ΑΔΣ), 

Κ.Α. 30.6262.0008 Εξωραϊσμός και 

Ευπρεπισμός Περιβάλλοντος 

Χώρου Περιπτέρου Δ.Κ. 

Σταμάτας

20.000



στον (Β) Εξωραϊσμό, Συντήρηση Πρασίνου και Ανάπλαση της Πλατείας 

Αγοράς στη Δ.Κ. Σταμάτας η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά φύτευση 

δένδρων και αποκατάσταση χλοοτάπητα, συντήρηση του υπάρχοντος 

συστήματος αυτόματου ποτίσματος, συντήρηση των φωτιστικών ιστών 

(βάψιμο ιστών και αντικατάσταση των φθαρμένων φωτιστικών σωμάτων), 

βάψιμο και συντήρηση καθιστικού, προμήθεια και τοποθέτηση ελαφρού 

τύπου ξύλινης σκεπής επί των υπαρχόντων τσιμεντένιων στύλων, καθώς 

επίσης όποιων άλλων σχετικών παρεμφερών εργασιών τυχόν απαιτούνται, 

προκειμένου ο χώρος να αναβαθμιστεί αισθητικά και λειτουργικά ώστε να 

προσφερθεί μία σύγχρονη και θελκτική πλατεία στους περιοίκους και 

κατοίκους της περιοχής, 

Κ.Α. 30.6262.0007 Εργασίες Ανάπλασης και 

Εξωραϊσμού Πλ. Αγοράς 

Δ.Κ. Σταμάτας

37.000

στην (Γ) Φυτοτεχνική Διαμόρφωση και Ανάπλαση του Δημοτικού Χώρου στη 

Διασταύρωση της Λ. Λίμνης Μαραθώνος και Πιπεροπούλου, ο οποίος έχει 

παραχωρηθεί στον Δήμο με το με αρ. πρωτ. 4600/16.2.2017 του κ. Ιεσσαί 

Μιχαήλ. Η διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου θα περιλαμβάνει ενδεικτικά 

διαμόρφωση επιπέδων χώματος, φύτευση δένδρων και καλλωπιστικών 

θάμνων, τοποθέτηση αυτόματου συστήματος ποτίσματος (με προμήθεια των 

αναγκαίων υλικών) και όποιες ακόμη παρεμφερείς επεμβάσεις απαιτούνται. 

Κ.Α. 30.6262.0005 Διαμόρφωση Δημοτικού 

Χώρου στη Διασταύρωση 

της Λ.Λ. Μαραθώνος και 

Πιπεροπούλου

25.000

Επίσης θα γίνει συντήρηση του υπαίθριου εξοπλισμού (παγκάκια, φωτιστικά, 

ξύλινες - μεταλλικές ή άλλες κατασκευές, κλπ) στις πλατείες όλων των 

δημοτικών ενοτήτων του Δήμου.

Κ.Α. 30.6262.0009 Συντήρηση και Επισκευή 

Πλατειών

20.000

57 Χωματουργικές Εργασίες Αφορά στην προμήθεια παροχής χωματουργικών εργασιών για τη 

διαμόρφωση και καθαρισμό οδών, εξυγίανση χωματόδρομων και λοιπών 

συναφών εργασιών. 

Κ.Α. 70.6275.0003 Δαπάνες Χωματουργικών 

Εργασιών

20.000

20.000

58 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.κλπ.

Κ.Α. 10.6261.0005 Συντήρηση και Επισκευή 

Κτιρίων Ακινήτων του Δήμου

1.000

1.000

59 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Εργασίας Οδοκαθαρισμού 

& Συντήρησης 

Καθαριότητας (Οδών, 

Πλατειών κλ 

Κοινοχρήστων Χώρων 

των 7 Δημοτικών 

Κοινοτήτων του Δήμου

Αφορά στην ανάθεση σε τρίτο (εξωτερικό συνεργείο) της εκτέλεσης των 

εργασιών καθαρισμού των δημοτικών οδών, πλατειών και λοιπών 

κοινόχρηστων χώρων. Στο κύριο μέρος της εισήγησης στο Δ.Σ. παρατίθεται 

αναλυτική περιγραφή της σκοπιμότητας.

Κ.Α. 20.6277.0005 Παροχή Υπηρεσίας 

Εργασίας Οδοκαθαρισμού & 

Συντήρησης Καθαριότητας 

(Οδών, Πλατειών κλ 

Κοινοχρήστων Χώρων των 7 

Δημοτικών Κοινοτήτων του 

Δήμου

80.000

80.000

102.000



60 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. 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

61 Επισκευή Δικτύου 

Δημοτικού Φωτισμού

Αφορά στην επισκευή βλαβών του δικτύου δημοτικού φωτισμού στις οδούς 

και πλατείες του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου της προμήθειας των 

αναγκαίων υλικών και εξαρτημάτων, και αφορά σε κάθε είδους εργασία, 

ηλεκτρολογική ή άλλη, που τυχόν απαιτηθεί για την αποκατάσταση, π.χ. 

αντικατάσταση καλωδίων, ακροκιβωτίων, πινάκων και ασφαλείων, κ.ο.κ. 

Κ.Α. 30.6262.0013 Επισκευή του Δικτύου 

Δημοτικού Φωτισμού των 

Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου 

Διονύσου

40.000

40.000

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


