
Προμήθεια Υλικών και Υπηρεσιών για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης

Συνοδεύει την με αρ. πρωτ.12855/4-5-17   Εισήγηση προς το Δ. Σ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας) ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ σε 

€

ΣΥΝΟΛΟ σε €

1 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.

2 Κ.Α. 25.6264.0003 Συντήρηση και Επισκευή 

Χλωριωτών Αντλιοστασίων 

και Δεξαμενών

6.000

Κ.Α. 25.7131.0009 Προμήθεια Χλωριωτών 4.000

3 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

5.000

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προμήθεια Υδραυλικών 

Ειδών

5.000Η 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).

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.

10.000

Κ.Α. 25.6662.0004 Προμήθεια Υδραυλικού 

Υλικού (Βάνες, Σωλήνες, 

Φρεάτια, Υδρόμετρα, κλπ)



4 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

10.550

Η προμήθεια της υπηρεσίας θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 72.350 € εκ των 

οποίων τα 49.350 € θα αφορούν στους Κ.Α. της διπλανής στήλης (ο.ε. 2017) και 

οι 23.000 € 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. 25.6262.0005 Ηλεκτρολογικές Εργασίες 

Αντλιοστασίων και 

Δεξαμενών

5.700

Κ.Α. 25.6262.0006 Υδραυλικές Εργασίες 

Αντλιοστασίων, Δεξαμενών 

και Αγωγών Ύδρευσης

1.850

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

Κ.Α. 25.7131.0008 Προμήθεια Ηλεκτρικών 

Πινάκων Αντλιοστασίων και 

Δεξαμενών

2.000

Κ.Α. 25.7131.0010 Προμήθεια Αυτοματισμών 

Αντλιοστασίων και 

Δεξαμενών

6.000

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

49.350


