
Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού

Συνοδεύει την με αρ. πρωτ.12847/4-5-17 Εισήγηση προς το Δ. Σ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ σε 

€

ΣΥΝΟΛΟ σε €

1 Κ.Α. 35.6264 Συντήρηση και Επισκευή 

Λοιπών Μηχανημάτων

25.360

Κ.Α. 35.6672 Ανταλλακτικά Λοιπών 

Μηχανήματων

18.530

2 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

8.000

Κ.Α. 10.7135.0012 Προμήθεια Κλιματιστικών 

Μονάδων, Ψυκτών κλπ 

Δημοτικών Κτιρίων

7.500

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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 αναλωσίμων, 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).

43.890

Υπηρεσίες Συντήρησης και 

Προμήθειας Η/Μ 

Εξοπλισμού Κτιρίων

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.

29.000



Κ.Α. 70.6265.0003 Συντήρηση Φορητών 

Πυροσβεστικών Μέσων 

(Πυροσβεστήρων) Κτιρίων 

και Οχημάτων

6.650

3 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

Κ.Α. 10.6661.0002 Υλικά Συντήρησης και 

Επισκευής Κτιρίων

5.000

4 Αφορά στην ετήσια προληπτική συντήρηση (Α) ενός ηλεκτροπαραγωγού 

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

ηλεκτροπαραγωγού 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

5 Συντήρηση Ψυκτών 

Πόσιμου Νερού

Αφορά στη συντήρηση για επτά ψύκτες πόσιμου νερού (Δημαρχείο, 

Παράρτημα Δημοτικού Καταστήματος 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 ο 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

Συντήρηση 

Ηλεκτροπαραγωγών 

Ζευγών Δήμου και 

Υποσταθμού Μέσης Τάσης 

Αντλιοστασίου Δ.Ε. 

Διονύσου

5.000

Υπηρεσίες Συντήρησης και 

Προμήθειας Η/Μ 

Εξοπλισμού Κτιρίων

29.000

11.600



6 Προμήθεια, Συντήρηση και 

Παρακολούθηση Σημάτων 

Συστημάτων Ασφαλείας 

(Συναγερμοί – 

Πυρανίχνευση) Δημοτικών 

Κτιρίων

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.

Κ.Α. 00.6117.0009 Δαπάνη Παρακολούθησης 

Συστημάτων Ασφαλείας 

Δημοτικών Κτιρίων

5.000

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.

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

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

15.000


