
Προμήθεια Υλικών που αφορούν σε Εξοπλισμό Κτιρίων και Κοινοχρήστων 

χώρων

Συνοδεύει την με αρ. πρωτ.12859/4-5-17 Εισήγηση προς το Δ. Σ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ σε 

€

ΣΥΝΟΛΟ σε €

1 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) και στο κτίριο επί της Οδού 

Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Άγιο Στέφανο με τα στοιχεία των υπηρεσιών 

(κοινωνικό παντοπωλείο, δημοτικά πολυιατρεία, δημοτική ιματιοθήκη) που 

στεγάζονται σε αυτό.

ΚΑ 10.7135.0009 Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Πινακίδων στα Δημοτικά 

Κτίρια

4.500

4.500

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

πλαστικά παιχνίδια για παιδιά προσχολικής ηλικίας ή/και μεγαλύτερα, κλπ.) 

και οργάνων γυμναστικής για τοποθέτηση σε πλατείες, υπαίθριους και 

κοινόχρηστους γενικά χώρους του Δήμου.

K.A. 35.7135.0003 Προμήθεια Οργάνων 

Παιδικών Χαρών

10.000

K.A. 35.7135.0005 Προμήθεια Οργάνων 

Γυμναστικής για Πλατείες

70.000

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2 Προμήθεια Οργάνων 

Γυμναστικής και Παιδικών 

Χαρών
80.000



3 Προμήθεια Εξοπλισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων 

(παγκάκια, καλαθάκια 

κ.λ.π.)

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

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

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

Επίσης αφορά στην προμήθεια μεταλλικών κλωβών για την αποθήκευση των 

σετ πιονιών υπαίθριων σκακιών που έχει προμηθευτεί ο Δήμος καθώς και 

ειδικού πλαστικού δαπέδου για την τοποθέτηση των υπαίθριων σκακιών.

K.A. 35.7135.0004 Προμήθεια Εξοπλισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων 

(Παγκάκια, Κάδοι, 

Φωτιστικά κλ)

15.000

15.000

4 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

5 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

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


