
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ σε 

€

ΣΥΝΟΛΟ σε 

€ της κάθε 

προμήθειας

1 Προμήθεια 

Χριστουγεννιάτικων 

Στολιδιών

Αφορά στην προμήθεια χριστουγεννιάτικων στολιδιών, με διάφορα σχήματα - 

σχέδια και μέγεθος, π.χ. άστρο, αγγελάκια, κλπ., που χρησιμοποιούνται για 

το στολισμό κολώνων και οδών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και τα 

οποία θα τοποθετηθούν σε κεντρικές οδούς και σημεία και των 7 δημοτικών 

ενοτήτων του Δήμου. 

Κ.Α. 35.6691.0002 Προμήθεια Εορταστικού 

Διάκοσμου

30.000

30.000

2 Πρακτική και Θεωρητική 

Κατάρτιση σε Θέματα 

Οδικής Συμπεριφοράς 

Οδηγών Οχημάτων του 

Δήμου

Αφορά στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση 45, περίπου, υπαλλήλων που 

οδηγούν τα δημοτικά οχήματα και οι οποίοι είτε έχουν την ειδικότητα του 

οδηγού είτε τα οδηγούν με άδεια κατ' εξαίρεσης οδήγησης, προκειμένου να 

γνωρίσουν θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα ασφάλειας και οδικής 

συμπεριφοράς. Η πρακτική κατάρτιση θα περιλαμβάνει την οδήγηση 

οχημάτων σε πίστα, με συμμετοχή εκπαιδευτή - οδηγού, και εξάσκηση στην 

αντιμετώπιση καθημερινών συμβάντων οδήγησης, π.χ. αποφυγή εμποδίων, 

συμπεριφορά οχήματος και τρόπος χειρισμού του σε διάφορες καταστάσεις 

π.χ. αλλαγής κινητικής κατάστασης (επιβράδυνση, επιτάχυνση), αλλαγής 

κατεύθυνσης, κλπ. Η κατανόηση των αδυναμίων, προσωπικών και 

αντικειμενικών (δρόμοι) και της δυσκολίας άσκησης ελέγχου στο όχημα, 

ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες, θα προσφέρει στη δημιουργία και 

εμπέδωση φιλοσοφίας σύνεσης και αμυντικής οδήγησης με τελικό 

αποτέλεσμα τη μείωση των πιθανοτήτων εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα.

Κ.Α. 10.6072 Δαπάνες Εκπαίδευσης 

Προσωπικού

7.000

7.000

3 Προμήθεια 

Υδατοδεξαμενών

Αφορά στην προμήθεια δύο (2) πλαστικών υδατοδεξαμενών, κατάλληλων 

προδιαγραφών, για την αποθήκευση νερού για λόγους πυρασφάλειας. Η μία 

(1) θα είναι χωρητικότητας 16m3 και θα τοποθετηθεί στον οικοπεδικό  χώρο 

που ενοικιάζει ο Δήμος στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου για να λειτουργεί το 

κλαδοτεμαχιστικό μηχάνημα που διαθέτει και η άλλη μία (1) θα είναι 

χωρητικότητας 8m3 και θα τοποθετηθεί στο Αμαξοστάσιο του Δήμου στον 

Άγιο Στέφανο ή εναλλακτικά σε άλλο χώρο που τυχόν ζητηθεί από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, μεγαλύτερης προτεραιότητας.

Κ.Α. 70.7135.0019 Προμήθεια Υδατοδεξαμενών 3.000

3.000

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 23511/7.8.2017 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο


