
Προμήθεια Υλικών και Υπηρεσιών για τη Λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης

Συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 12339/28.3.2018 Εισήγηση προς το Δ. Σ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ 

σε €

ΣΥΝΟΛΟ 

σε € 

1 Αφορά στην προμήθεια αναγκαίων υδραυλικών υλικών (σωλήνες, φρεάτια, 

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.

2 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 600

600

3 Προμήθεια 

Προκατασκευασμένης 

Δεξαμενής Πόσιμου 

Νερού

Αφορά στην προμήθεια μίας (1) μεταλλικής δεξαμενής πόσιμου νερού, 

χωρητικότητας 200 m3, και εγκατάστασή της σε ενδεδειγμένο χώρο στην 

περιοχή της Αναγέννησης της Δ.Ε. Διονύσου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η 

εν λόγω περιοχή.

Κ.Α. 

25.7135.0008

Προμήθεια 

Προκατασκευασμένης 

Μεταλλικής Δεξαμενής 

Πόσιμου Νερού

25.000

25.000

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προμήθεια Υδραυλικών 

Ειδών

Η προμήθεια θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 194.700 €, εκ των οποίων τα 

44.700 € θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 2018 (με χρέωση του ΚΑ της διπλανής 

στήλης) και τα 150.000 € θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 2019 (με χρέωση 

αντίστοιχου ΚΑ που θα γίνει το 2019 ύστερα από την έγκριση του π/υ ο.ε. 

2019).

Κ.Α. 

25.6662.0004

Προμήθεια Υδραυλικού 

Υλικού (Βάνες, Σωλήνες, 

Φρεάτια, Υδρόμετρα, κλπ)

42.700

42.700



4 Κ.Α. 

25.6264.0003

Συντήρηση και Επισκευή 

Χλωριωτών Αντλιοστασίων 

και Δεξαμενών

1.600

Κ.Α. 25.7131.0009 Προμήθεια Χλωριωτών 2.200

5 Συντήρηση - Επισκευή 

Ηλεκτρο-

Μηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων 

Αντλιοστασίων και 

Δεξαμενών Πόσιμου 

Νερού

Αφορά στην προμήθεια (Α) υπηρεσίας προληπτικής συντήρησης καθώς επίσης 

(Β) κατασταλτικής, δηλαδή επισκευής, με την αναγκαία (κάθε φορά) προμήθεια 

υλικών, των όποιων τυχόν ηλεκτρομηχανολογικών θεμάτων και βλαβών 

(πίνακες, αντλίες, αυτοματισμοί, αγωγοί, κλπ) παρουσιάζονται στα 22 

αντλιοστάσια πόσιμου νερού του Δήμου. Επίσης αφορά (Γ) 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

12.500

Η προμήθεια θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 74.280 €, εκ των οποίων τα 

53.280 € θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 2018 (με χρέωση των ΚΑ της διπλανής 

στήλης) και τα 21.000 € θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 2019 (με χρέωση 

αντίστοιχων ΚΑ που θα γίνει το 2019 ύστερα από την έγκριση του π/υ ο.ε. 

2019).

Κ.Α. 

25.6262.0005

Ηλεκτρολογικές Εργασίες 

Αντλιοστασίων και 

Δεξαμενών

15.180

Κ.Α. 

25.6262.0006

Υδραυλικές Εργασίες 

Αντλιοστασίων, Δεξαμενών 

και Αγωγών Ύδρευσης

4.450

Κ.Α. 

25.6262.0007

Εργασίες Αποκατάστασης 

Βλαβών Αγωγών 

Ύδρευσης

2.150

Προμήθεια Χλωριωτών 

(Αντλιοστασίων και 

Δεξαμενών) και 

Υπηρεσίας Συντήρησης

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. Η προμήθεια θα έχει συνολικό 

προϋπολογισμό 10.800 €, εκ των οποίων τα 3.800 € θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 

2018 (με χρέωση του ΚΑ της διπλανής στήλης) και τα 7.000 € θα αφορούν στον 

π/υ ο.ε. 2019 (με χρέωση αντίστοιχων ΚΑ που θα γίνει το 2019 ύστερα από την 

έγκριση του π/υ ο.ε. 2019).

3.800

53.280



Κ.Α. 

25.7131.0008

Προμήθεια Ηλεκτρικών 

Πινάκων Αντλιοστασίων 

και Δεξαμενών

14.000

Κ.Α. 

25.7131.0010 

Προμήθεια Αυτοματισμών 

Αντλιοστασίων και 

Δεξαμενών

5.000

6 Αναβάθμιση Ηλεκτρο-

Μηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων 

Αντλιοστασίων και 

Δεξαμενών Πόσιμου 

Νερού

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, π.χ. 

inverter, κλπ, για την αναβάθμιση της λειτουργίας του υπάρχοντος στα 

αντλιοστάσια / δεξαμενές του Δήμου, όπως π.χ. στο Αντλιοστάσιο της Περιοχής 

Τρία Πεύκα στη Δημοτική Ενόιτητα Διονύσου.

Κ.Α. 

25.7131.0002

Προμήθεια – Εγκατάσταση 

Αντλιών, Inverter 

(Ρυθμιστών Στροφών) κλ 

Η/Μ Εξοπλισμού 

Αντλιοστασίων

75.000

75.000

7 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Στεγανοποίησης 

Δεξαμενών Πόσιμου 

Νερού

Αφορά στην ανάθεση παροχή εργασίας στεγανοποίησης δημοτικών δεξαμενών 

πόσιμου νερού του Δήμου (είτε της Δ.Ε.Κρυονερίου είτε της Παρχάρ στη Δ.Ε. 

Δροσιάς) με χρήση κατάλληλου υλικού εφαρμογής για πόσιμο νερό.

Κ.Α. 

25.6262.0012

Στεγανοποίηση Δεξαμενών 

Πόσιμου Νερού

30.000

30.000

8 Προμήθεια Υπηρεσίας 

Χαρτογράφησης 

Δικτύου Ύδρευσης

Αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας για τη χαρτογράφηση του δικτύου 

ύδρευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου, σε ηλεκτρονική μορφή, 

προκειμένου να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση, π.χ. όδευση αγωγών, 

στοιχεία αγωγών π.χ. διατομές, υλικό, κλπ, θέσεις και εξοπλισμός 

αντλιοστασίων δεξαμενών, γεωτρήσεων, κλπ., τόσο για λόγους τήρησης 

αρχείου δεδομένου ότι η υπάρχουσα γνώση επί του δικτύου κινδυνεύει να 

εκλείψει να χαθεί με τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων υδραυλικών που το 

γνωρίζουν, αλλά και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της επισκευής 

βλαβών. 

Κ.Α. 

25.6142.0005

Αμοιβή για Χαρτογράφηση 

Δικτύου Ύδρευσης στις 7 

Δημοτικές Ενότητες

25.000

25.000



9 Συντήρηση Γεννητριών 

και Υποσταθμού Μέσης 

Τάσης

Αφορά στην ετήσια προληπτική συντήρηση (Α) δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

που χρησιμοποιεί ο Δήμος [ενός (1) φορητού, που βρίσκεται στο αμαξοστάσιο του 

Δήμου και καλύπτει την ανάγκη παραγωγής ρεύματος όταν σημειώνεται κάποια 

προγραμματισμένη διακοπή του δικτύου της ΔΕΗ σε κάποια εγκατάσταση του Δήμου, 

και ενός (1) μόνιμα εγκατεστημένου στο αντλιοστάσιο των Τριών Πεύκων στη 

δημοτική ενότητα Διονύσου] και (Β)  του υποσταθμού μέσης τάσης που λειτουργεί 

στο προαναφερθέν αντλιοστάσιο. Επίσης αφορά στην αποκατάσταση βλαβών, με 

προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών,που παρουσιάζει ο προανεφερθείς 

εξοπλισμός.

Κ.Α. 

25.6262.0004

Συντήρηση Γεννητριών & 

Υποσταθμού Μέσης 

Τάσης

8.000

8.000

10 Προμήθεια Κλειδαριών Αφορά στην προμήθεια κλειδαριών και συναφών υλικών, π.χ. αλυσίδες, λουκέτα, κλπ, 

για την ασφάλιση των θυρών, καπακιών, κλπ σε εγκαταστάσεις αντλιοστάσων και 

δεξαμενών του Δήμου.

Κ.Α. 

25.6654.0001

Προμήθεια Κλειδαριών για 

την Ασφάλιση 

Αντλισοτασίων, 

Δεξαμενών, κλπ.

3.000

3.000

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΠΠΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ


