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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..3η/2017..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..21/2/2017.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 33/2017.. 
                      

ΘΕΜΑ 37o: «΄Εγκριση Διενέργειας(Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής 
Υπηρεσιών Έτους 2017». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 3ης/21-2-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..21η Φεβρουαρίου 2017.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 4771/17-2-2017.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν .. 34.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
7.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
11.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
12.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
15.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
16.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
17.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
18.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   

ΑΓΓΕΛΑ. 
3. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
4. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
5. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
6. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
7. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης 
Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος 
και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Σταμάτας κ. Πέππας Ευάγγελος. 
 
Απουσίες: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογημένη 
απουσία), Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Ίσσαρης Γρηγόριος, Αυγέρη –Βουκλαρή 
Αικατερίνη(δικαιολογημένη απουσία) και Σώκου Ζωή (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

• Ο Δ.Σ. κ. Τσουδερός Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης των ερωτήσεων  
 
Αποχωρήσεις: 

• Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα-Στέλλα Σοφία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 
• Η Δ.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. 
• Ο Δ.Σ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 
• Ο Δ.Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ. 
• Οι Δ.Σ. κ .κ. Κρητικός Αθανάσιος, Κοντάκης Κυριάκος και Κριεμάδης Στέφανος αποχώρησαν 

κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ. 
• Οι Δ.Σ. κ .κ. Τσούκας Παναγιώτης και Ζώτου Βασιλική (Βάνα) Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη 

συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ. 
• Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 37ου θέματος της Η.Δ. 
 
� Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεροντογιάννη Ιωάννα υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
� Το 37ο θέμα προτάθηκε και συζητήθηκε πριν το 8ο θέμα, λόγω της παρουσίας υπαλλήλων 

του Δήμου. 
� Το 7ο και το 10ο θέμα αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 

19.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
20.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
21.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
22.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
23.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
24.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
26.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
27.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
28.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
29.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
31.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
32.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
33.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
34.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
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..Αριθ. Απόφασης:  ..33/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 37o: «΄Εγκριση Διενέργειας( Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής 

Υπηρεσιών Έτους 2017». 
 

Ο Πρόεδρος ζήτησε  από το Σώμα να προταθεί το ως άνω θέμα λόγω της παρουσίας 
εργαζομένων στο Συμβούλιο. 
Το Δ.Σ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  με ψήφους 24 Υπέρ και 8 Κατά αποφάσισε την πρόταξη και  
συζήτηση του θέματος. 
Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..37ου.. θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στην 
Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πρασίνου κ. Πέππα Αγγελική για να προβεί στην εισήγηση του 
θέματος. 

Η Αντιδήμαρχος κ. Πέππα Αγγελική είπε τα εξής: 
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):  
«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από 
εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του 
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του»  
και σύμφωνα με το άρθρο 72:  
«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει 
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός 
από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, 
καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  

 
2. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως 

όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε 
θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής 
διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου.  

 
3. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η 

αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια 
διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας 
περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή.  

 
4. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας 

δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012). 
 
5. Επίσης με το με αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφό της, 

η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αναφέρει ότι  
«Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 με τίτλο 
«Υποχρεωτικό έλεγχος νομιμότητας» και ειδικότερα όσον αφορά στην κατηγορία 
αποφάσεων των συλλογικών σας οργάνων για ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, 
παρακαλούμε να μην παραλείπετε να στέλνετε με τα συνοδευτικά έγγραφα που είναι 
αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση της προς έλεγχο απόφασης ανάθεσης, την απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της προμήθειας/υπηρεσίας κατά το άρθρο 65 παρ. 1 
του ως άνω νόμου και σύμφωνα με την παγιωμένη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με 
σειρά σχετικών πράξεων ….».  
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6. Σύμφωνα με το N. 3979/11, ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις»,  
άρθρο 61  
«Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας»  
προβλέπονται τα εξής:  
«1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών 
αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και 
δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). 
Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης 
συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές 
παρέχονται.».  
(Η υπογράμμιση είναι του εισηγητή). 

 
7. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου αντιμετωπίζει σήμερα 

πολύ έντονο πρόβλημα στελέχωσης.  
Σχετικά αναφέρεται ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος το Μάιο του 2015 διέθετε συνολικό 
προσωπικό 205 ατόμων, εκ των οποίων τα 191 άτομα προσέφεραν εργασία σε 
εργατοτεχνικά καθήκοντα (δηλαδή όχι σε γραφεία).  
 

8. Σήμερα, το Φεβρουάριο του 2017, το προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος είναι 
συνολικά 174 άτομα (διότι από τα 177 άτομα που τυπικά ανήκουν στη Διεύθυνση τα 3 
άτομα είναι τοποθετημένα σε άλλες Διευθύνσεις του Δήμου, οπότε η πραγματική δύναμη 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος είναι 174 άτομα) εκ των οποίων τα 165 είναι εργατοτεχνικό 
προσωπικό, δηλαδή προσωπικό εκτός γραφείων. 

 
9. Συγκεκριμένα, το εν λόγω προσωπικό των 174 ατόμων είναι κατανεμημένο, βάσει 

ειδικοτήτων και λειτουργικών αναγκών, ως εξής: 
 
Α. Προσωπικό Γραφείων 
 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος:   4 άτομα 
 
Γραφείο Κίνησης:     1 άτομο 
 
Τμήμα Ύδρευσης:      1 άτομο 
 
Τμήμα Καθαριότητας:    2 άτομα 
 
Α. Μερικό Σύνολο Υπαλλήλων Γραφείου: 8 άτομα 
 
 
Β. Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
 
Επόπτες Καθαριότητας ΔΕ2:   1 άτομο ενεργό  

1 άτομο με μακροχρόνιες άδειες υγείας 
 
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ12:  1 άτομο  
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Εργάτες Κοιμητηρίου:    2 άτομα 
 
Συνεργείο Επισκευών:    3 άτομα 
 
Συνεργείο Πλυσίματος Μέσων Καθαριότητας:  1 άτομο 
 
Συνεργείο Ρίψης Ασφάλτου:   2 άτομα 
 
Συνεργείο Καθαρισμού (άλση, πάρκα, κλπ): 6 άτομα 

 
Εργάτες Καθαριότητας: 82 άτομα  

εκ των οποίων 
72 άτομα με ενεργά καθήκοντα καθότι: 

5 άτομα έχουν άδεια ανατροφής 
τέκνου, 
1 άτομο είναι εκτός Υπηρεσίας 
λόγω φυλάκισης, 
2 άτομα είναι τοποθετημένα στην 
καθαριότητα αμαξοστασίου λόγω  
προβλημάτων υγείας, 
1 άτομο στην καθαριότητα στο 
χώρο του Κλαδοφάγου λόγω 
προβλημάτων υγείας, και 
1 άτομο στο Γραφείο Κίνησης λόγω 
περιορισμών υγείας. 

 
Από τα ανωτέρω 72 ενεργά άτομα, τα 17 
εργάζονται μόνο σε καθήκοντα 
οδοκαθαρισμού καθότι η Υπηρεσία 
γνωρίζει ότι έχουν διάφορους 
περιορισμούς λόγω ηλικίας, υγείας και 
φυσικής κατάστασης. 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Τμήμα Καθαριότητας διαθέτει, κατά αρχήν, 55 άτομα 
(72 – 17 = 55) ως «δεξαμενή» ατόμων από την οποία μπορεί να τοποθετεί εργαζομένους 
ως πλήρωμα απορριμματοφόρων για αποκομιδή ή οδοκαθαρισμό (στις 7 δημοτικές 
ενότητες), επιπρόσθετα των 17 προαναφερθέντων που εργάζονται μόνο στον 
οδοκαθαρισμό (δεδομένων των προβλημάτων τους) και οι οποίοι, λόγω των περιορισμών 
που προαναφέρθηκε, δεν επαρκούν για την πλήρη και ικανοποιητική παροχή υπηρεσίας 
στο έργο του οδοκαθαρισμού. 

 
Ηλεκτρολόγοι:     5 άτομα 

 
Οδηγοί:      32 άτομα  

εκ των οποίων 
25 ενεργά άτομα σε καθήκοντα οδηγού   
φορτηγών οχημάτων καθότι: 

1 άτομο με άδεια ανατροφής 
τέκνου, 

3 άτομα με ειδικότητα δημοτικής 
συγκοινωνίας, 
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1 άτομο για διαχείριση και 
συντήρηση οχημάτων,  
1 άτομο στο Γραφείο Κίνησης για 
τεχνική επίβλεψη επισκευών και 
συνεργείων, και 
1 άτομο για οργάνωση και 
δρομολόγηση των οχημάτων και 
καθαριότητας. 

 
 
Β. Μερικό Σύνολο Εργατοτεχνικού  
Προσωπικού Τμήματος Καθαριότητας  
& Ανακύκλωσης:     136 άτομα 
 
 
Γ. Τμήμα Ύδρευσης & Πολιτικής Προστασίας 
 
Τεχνίτες Υδραυλικοί:    7 άτομα 
 
Εργάτες Ύδρευσης:    13 άτομα 
 
Χειριστές Μηχανημάτων Έργων:   8 άτομα 
 
Εργάτες Δασοπυρόσβεσης ΥΕ:   1 άτομο 
 
Οδηγοί Πυροσβεστικών Οχημάτων:  1 άτομο 
 
Γ. Μερικό Σύνολο Εργατοτεχνικού  
Προσωπικού Τμήματος Ύδρευσης &  
Πολιτικής Προστασίας:    30 άτομα 
 
 

Σύνολο προσωπικού Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου: 174 άτομα. 
 

10. Το Μάιο του 2015, η  Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου 
προγραμμάτιζε και εκτελούσε 95 δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων την εβδομάδα,  
ενώ σήμερα, με το μειωμένο προσωπικό, έχουν και αυτά μειωθεί, στο ελάχιστο δυνατό 
προκειμένου να παρέχεται μία καταρχήν επαρκής αποκομιδή απορριμμάτων, και έχουν 
γίνει 83 δρομολόγια την εβδομάδα.  
 
Αυτός ο εβδομαδιαίος αριθμός δρομολογίων σημαίνει ότι για την τακτική και απρόσκοπτη 
εκτέλεσή τους, ετησίως απαιτούνται: 
83 οδηγοί Χ 52 εβδομάδες = 4.316 ημέρες εργασίας οδηγών 
και  
83 δρομολόγια Χ 2 άτομα πλήρωμα Χ 52 εβδομάδες = 8.632 ημέρες εργασίας εργατών 
καθαριότητας.  
 

11. Κάθε υπάλληλος του Δήμου με το εβδομαδιαίο πενθήμερο εργασίας, εργάζεται, καταρχήν, 
συνολικά:  
52 εβδομάδες το έτος X 5 ημέρες την εβδομάδα = 260 ημέρες ανά έτος. 
 
Από αυτές αφαιρούνται:  
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22 εργάσιμες, κατά μέσο όρο, ημέρες άδειας ανά έτος,  
10 ημέρες εορτών και αργιών, κατά μέσο όρο, ανά έτος,  
4 ημέρες, κατά εκτίμηση, κατά έτος, ασθένειας,  
4 ημέρες, κατά εκτίμηση, λοιπών αδειών (γονικές, αιμοδοτικές, κλπ), 
οπότε οι συνολικές πραγματικά εργάσιμες ημέρες για κάθε υπάλληλο ανέρχονται σε:  
220 ημέρες ανά έτος (= 260 – 22 – 10 – 4 – 4 = 220). 
 

12. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για τα 83 δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων την 
εβδομάδα χρειάζονται: 
4.316 ημέρες εργασίας οδηγών διά 220 εργάσιμες ημέρες = 19,62 οδηγοί,  
και ομοίως  
39,24 υπάλληλοι (πλήρωμα) καθαριότητας. 
 
Οι ανωτέρω 25 οδηγοί φορτηγών (παράγραφος 9 της παρούσας) μόλις επαρκούν για την 
τακτική εκτέλεση των 83 εβδομαδιαίων δρομολογίων, αν ληφθεί υπόψη ότι καθημερινά 
απαιτούνται:  
 
- 1 οδηγός στη μεταφόρτωση απορριμμάτων, κατ’ ελάχιστον, διότι ενίοτε απαιτείται και 2ος 
οδηγός λόγω περιορισμών από το ωράριο εργασίας της μεταφόρτωσης και της 
χωματερής, 
- 1 οδηγός για τη λειτουργία ενός φορτηγού του Δήμου (ρίψη ασφάλτου, λοιπές μεταφορές 
υλικών, κλπ), 
- 1 οδηγός για την πολιτική προστασία, και  
- 1 οδηγός, κατ’ ελάχιστον, διότι ενίοτε απαιτείται και 2ος, για τα καλαθοφόρα οχήματα. 
 
Έτσι οι 21 οδηγοί που απομένουν (=25 – 1 – 1 -1 – 1 = 21) στην καλύτερη των 
περιπτώσεων,  επαρκούν οριακά για τη στελέχωση των απορριμματοφόρων οχημάτων, 
και εφόσον δεν υπάρχει κάποια απρόβλεπτη απουσία, τότε μόνο η Υπηρεσία 
Καθαριότητας έχει την ευκαιρία να στελεχώνει το πολύ ένα (1) από τα φορτηγά - αρπάγες 
του Δήμου, για την αποκομιδή των ογκωδών στερεών απορριμμάτων του Δήμου, τα οποία 
αποτελούν, λόγω του μεγάλου όγκου των πράσινων απορριμμάτων του Δήμου, ένα πολύ 
σημαντικό αντικείμενο της Υπηρεσίας Καθαριότητας.  
 

13. Επίσης από τους 72 ενεργούς εργάτες καθαριότητας (παράγραφος 9 της παρούσας), οι 
39,24 δηλαδή 40, απαιτούνται για τη στελέχωση των θέσεων πληρώματος στα 
απορριμματοφόρα, και ακόμη ένας απαιτείται στη μεταφόρτωση των απορριμμάτων, οπότε 
απομένουν 31 εργάτες οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις 7 δημοτικές ενότητες του Δήμου 
και χρησιμοποιούνται για τον οδοκαθαρισμό κοινοχρήστων χώρων.  
Ο αριθμός τους δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλος, αφενός λόγω της μεγάλης γεωγραφικής 
εξάπλωσης των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου, με πολλούς κοινόχρηστους χώρους στο 
φυσικό περιβάλλον (πλατείες, δρόμους, κλπ), αφετέρου διότι μεταξύ αυτών υπάρχουν 17 
άτομα που όπως προαναφέρθηκε παρουσιάζουν διάφορα, μικρά ή μεγαλύτερα, 
προβλήματα υγείας, και για αυτό το λόγο είναι τοποθετημένοι στο σχετικό αντικείμενο στις 
δημοτικές ενότητες, αφού ο οδοκαθαρισμός θεωρείται και είναι «ελαφρότερη» εργασία από 
αυτήν του εργάτη καθαριότητας που έχει θέση πληρώματος στο απορριμματοφόρο όπου η 
εκτέλεση της εργασίας απαιτεί πρωτίστως απουσία προβλημάτων υγείας και καλή φυσική 
κατάσταση. 
 
Έτσι από τους 31 εργάτες για οδοκαθαρισμό, απομένουν 14 (= 31 – 17) ως πλήρως 
αξιοποιήσιμοι στις 7 δημοτικές ενότητες του Δήμου, αριθμός που πρακτικά σημαίνει 2 
εργάτες ανά δημοτική ενότητα, και ο οποίος κρίνεται ανεπαρκής. 
 



 8/45 

Σημειωτέον ότι στην ανωτέρω ανάλυση, όλοι οι υπολογισμοί έχουν γίνει με οριακές 
παραδοχές αφού δεν μπορεί να αποκλεισθούν περιπτώσεις μακροχρόνιας απουσίας λόγω 
ασθενειών, παθήσεων ή ατυχημάτων, π.χ. ενός και πλέον μήνα, λόγω υποτροπής 
υπάρχουσας μυο-σκελετικής πάθησης, κλπ., που θα καταστήσουν ακόμα δυσκολότερη την 
στελέχωση των πληρωμάτων απορριμματοφόρων και την εκτέλεση του οδοκαθαρισμού.  

 
14. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 

Πρασίνου  
 
- αντιμέτωπη με τη συνεχή μείωση του προσωπικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία 
Καθαριότητας, όπως αυτή περιγράφηκε,  
 
- υποχρεωμένη από τις αρχές της σωστής διοικητικής λειτουργίας να προβλέπει κινδύνους 
(risk management) για να προτείνει εγκαίρως μέτρα μη επέλευσής τους, και 
 
- αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να «ξεμείνει» από εργατικό προσωπικό οδοκαθαρισμού, 
δεδομένης της προτεραιότητας στη στελέχωση (με τους υπάρχοντες εργάτες) των 
πληρωμάτων απορριμματοφόρων  
 
- προκειμένου να μην οξυνθούν περαιτέρω τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα στον 
οδοκαθαρισμό (καθαριότητα οδών και κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, κλπ) στις δημοτικές 
ενότητες) από το ανεπαρκές προσωπικό του αλλά και τη συχνή απομείωση των 14 
πλήρως αξιοποιήσιμων ατόμων (που προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 13 της 
παρούσας) όποτε κάποιο από αυτά καλείται λόγω αντικειμενικής ανάγκης να απασχοληθεί 
στην αποκομιδή με απορριμματοφόρα,  
 
προτείνει  
 
την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο του οδοκαθαρισμού για περίοδο 6 μηνών για την 
παροχή υπηρεσίας από 12 άτομα 4ωρης απασχόλησης,  
ή, το ισοδύναμο, για παροχή υπηρεσίας εργασίας οδοκαθαρισμού 66 ανθρωπομηνών 
(συνολικά) 4ωρης ημερήσιας απασχόλησης,  
στην περίπτωση που ο Δήμος δεν ενισχυθεί ή καθυστερήσει να ενισχυθεί με την πρόσληψη 
εργατών 8μηνης διάρκειας ή εργατοτεχνικού προσωπικού από τον ΟΑΕΔ,  
συμπεριλαμβανομένου της χρήσης των όποιων αναλωσίμων εργαλείων και άλλων ειδών 
απαιτηθούν, π.χ. χειραμαξίδια οδοκαθαρισμού, σκούπες, τσουγκράνες, 
τσουγκρανόσκουπες, σακούλες απορριμμάτων, είδη ατομικής προστασίας οδοκαθαριστών, 
κ.ο.κ.,   
και με ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 80.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%. 

 
15. Επίσης από την ανωτέρω ανάλυση, παρ. 12, προκύπτει ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας 

αδυνατεί να λειτουργήσει τα φορτηγά – αρπάγες που διαθέτει (5 στον αριθμό) λόγω 
αδυναμίας στελέχωσης τους με οδηγούς, αφού στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί 
να διαθέσει μόνο 1 οδηγό. 

 
16. Ο Δήμος όμως, λόγω του ότι είναι ένας «πράσινος» Δήμος και οι κάτοικοι εναποθέτουν 

καθημερινά στις οδούς μεγάλο όγκο ογκωδών απορριμμάτων, κυρίως κλαδέματα κήπων, 
χρειάζεται να έχει τη δυνατότητα αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων καθημερινά και για 
το ήμισυ, κατ’ εκτίμηση, του έτους με 5 φορτηγά αυτοκίνητα ή και παραπάνω σε περιόδους 
αιχμής (άνοιξη – καλοκαίρι). 
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17. Συνεπώς απαιτούνται καθημερινά 4 φορτηγά – αρπάγες (ανάγκη για 5 μείον το 1 που 
μπορεί να στελεχώνει η υπηρεσία) για τις μισές περίπου εργάσιμες ημέρες το έτος, και κατ’ 
εκτίμηση για 110 ημέρες, δηλαδή:  
110 ημέρες x 4 φορτηγά = 440 φορτηγά - αρπάγες περίπου σε ετήσια βάση,  
και με ενδεικτικό κόστος για ημερήσια απασχόληση ενός φορτηγού αρπάγης τα 300 

συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24% (ως μέση τιμή για τα φορτηγά – αρπάγες που 
χρησιμοποιεί ο Δήμος και είναι των 15 ή 28 m3),  
προκύπτει ανάγκη ανάθεσης σχετικής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων 
ενδεικτικού προϋπολογισμού:  
440 αυτοκίνητα x 300 € = 132.000 €.  

 
18. Επίσης, ο Δήμος χρειάζεται να τοποθετεί σε διάφορα σημεία της πόλης, π.χ. στα 

νεκροταφεία, κλπ., κάδους αποκομιδής μπαζών (ενδεικτικής χωρητικότητας 10 m3) τους 
οποίους δεν διαθέτει ούτε ως εξοπλισμό ούτε το κατάλληλο όχημα ανύψωσης και 
μεταφοράς τους.    

 
19. Το ενδεικτικό κόστος για του εν λόγω κάδους προϋπολογίζεται ως εξής: 

7 δημοτικές ενότητες x 1 κάδο κάθε 2 εβδομάδες δηλαδή 26 κάδους το έτος x 100 € 
ενδεικτικό κόστος κάδου συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24% = 7 x 26 x 100 = 18.200 €. 

 
20. Από τις ανωτέρω παραγράφους (18 και 19), το ενδεικτικό κόστος της αποκομιδής των 

ογκωδών απορριμμάτων στο Δήμο προϋπολογίζεται σε: 132.000 € + 18.200 € = 150.000 € 
με στρογγυλοποίηση. 

 
21. Επίσης στο Δήμο υπάρχουν πολλά ψηλά δένδρα τα οποία πρέπει ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα να κλαδεύονται κατάλληλα ή/και να κόβονται προκειμένου να περιοριστεί ο 
κίνδυνος ατυχημάτων και ζημιών από την πτώση τους, και σχετικά ο Δήμος δεν διαθέτει 
κατάλληλο γερανοφόρο όχημα ούτε εργάτες με ειδικότητα και κατάλληλη εκπαίδευση για 
την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας. 

 
22. Το ενδεικτικό κόστος για την εν λόγω εργασία προϋπολογίζεται ως εξής: 

7 δημοτικές ενότητες x 1 καλαθοφόρο / γερανοφόρο 2 φορές το μήνα δηλαδή για 24 ημέρες 
το έτος x 320 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ως μία μέση τιμή για καλαθοφόρο (η τιμή 
είναι διαφορετική εάν το καλαθοφόρο είναι 12 ή 22 μέτρων) = 7 x 24 x 320 € = 53.760 € = 
50.000 € με στρογγυλοποίηση. 
 

23. Επίσης, ο Δήμος, χρειάζεται με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου να προβαίνει στον 
σχολαστικό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων, των οικοπέδων ιδιωτών 
που αμελούν ή δεν συμμορφώνονται στις σχετικές ενημερώσεις, των νησίδων και πλαϊνών 
οδών και λεωφόρων κ.ο.κ. από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά (π.χ. σκουπίδια, άλλα  
απορρίμματα, π.χ. πλαστικά, σακούλες, κλπ) που τυχόν υπάρχουν, καθώς και στο 
καθάρισμα των πεύκων και λοιπών δένδρων έως το ύψος του 1,50 μ. για την προστασία 
της βλάστησης από πιθανές πυρκαγιές. 

 
24. Και για την εν λόγω εργασία, δεν επαρκεί το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, αφού τα 

6 άτομα που ασχολούνται με τις παρεμφερείς εργασίες καθαρισμού πάρκων, αλσών, κλπ 
(βλέπε παρ. 9) δεν επαρκούν για την εκτέλεσή της, παράλληλα με τα τακτικά τους 
καθήκοντα, λόγω της έκτακτης και εποχιακής φύσης της εν λόγω εργασίας, αλλά και της 
μεγάλης γεωγραφικής του έκτασης του Δήμου (72 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου) και του 
μεγάλου μήκους του οδικού του δικτύου, 220 χλμ. περίπου.  
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25. Η ενδεικτική δαπάνη της εν ανωτέρω εργασίας, δεδομένου ότι οι προς βοτάνισμα εκτάσεις 
εκτιμώνται σε 2.000 στρέμματα περίπου, ενδεικτικά προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό 
των 58.200 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.    

 
26. Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το ο.ε. 

2017 (228/13.12.2016  ΑΔΣ (ΑΔΑ: 7Μ37Ω93-Δ98) ο οποίος επικυρώθηκε με τη με αρ. 
πρωτ. 107119/38932/30.1.2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αρ. 
πρωτ. εισερχομένου Δήμου 3141/2.2.2017) παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο   

 
I. να αποδεχθεί, στη βάση της τεκμηρίωσης των παραγράφων 7 - 14 της παρούσας, την 

αδυναμία επαρκούς εκτέλεσης της Υπηρεσίας Οδοκαθαρισμού και στις 7 δημοτικές 
ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου από το υπάρχων προσωπικό της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας, λόγω αδυναμίας στελέχωσης των σχετικών συνεργείων εξαιτίας της με 
μεγαλύτερη προτεραιότητα ανάγκης στελέχωσης της υπηρεσίας αποκομιδής 
απορριμμάτων (με τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου), και εγκρίνει την ανάθεση 
σε εξωτερικό συνεργείο 4 ωρης καθημερινής (5 ημέρες την εβδομάδα) εργασίας 12 
ατόμων για διάστημα έως 6 μηνών συμπεριλαμβανομένου των σχετικών αναλωσίμων, 
με ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 80.000 €,  

 
II. να αποδεχθεί, στη βάση της τεκμηρίωσης των παραγράφων 15 - 20 της παρούσας, την 

αδυναμία αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων σε όλη την έκταση του Δήμου με 
φορτηγά – αρπάγες και λειτουργίας κάδων μπαζών 10m3 και στις 7 δημοτικές ενότητες 
του Δήμου, λόγω μη ύπαρξης κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (κάδων και ειδικών 
γερανοφόρων μεταφοράς τους), και εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτο την παροχή της 
σχετικής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι 
εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου, με ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 
150.000 €,  

 
III. να αποδεχθεί, στη βάση της τεκμηρίωσης των παραγράφων 21 - 22 της παρούσας, την 

αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας κοπής υψηλών δένδρων, και στις 7 δημοτικές 
ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου, λόγω μη ύπαρξης σχετικού εργατοτεχνικού 
προσωπικού στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου και απουσία σχετικής υλικοτεχνικής 
υποδομής, και εγκρίνει την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο της σχετικής εργασίας, για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου, με 
ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 50.000 €,   

 
IV. να αποδεχθεί, στη βάση της τεκμηρίωσης των παραγράφων 23 - 25 της παρούσας, την 

αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμού – αποψίλωσης οικοπέδων, 
κοινόχρηστων χώρων κλπ, και στις 7 δημοτικές ενότητες του Δήμου, λόγω έλλειψης 
σχετικού εργατοτεχνικού προσωπικού στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, και εγκρίνει 
την ανάθεση σε τρίτο την παροχή της σχετικής υπηρεσίας για χρονικό διάστημα όσο 
διαρκεί η αντιπυρική περίοδος εντός του 2017 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 
αντικειμένου,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 58.200 €, 
 

V. να εγκρίνει τη σκοπιμότητα διενέργειας της προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών 
του συνημμένου πίνακα με 61 παραγράφους (συμπεριλαμβανομένων για λόγους 
πληρότητας και των προαναφερθέντων I – IV), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και λοιπών εφαρμοστέων διατάξεων, με σχετική χρέωση των 
αναγραφόμενωνΚ.Α.  
 

Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος, εκ μέρους της παράταξης «Ενωτική 
Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής: «Είναι απαράδεκτο που ήρθαν μαζί όλες οι 
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αναγκαιότητες. Σε ορισμένα είμαστε σύμφωνοι, αλλά σε ορισμένα φαίνεται η μεθόδευση της 
υπηρεσίας, πιθανόν και λόγω της ανικανότητας να διαχειριστεί το προσωπικό για να γίνουν οι 
εργασίες, οπότε γίνεται και η μεθόδευση από την υπηρεσία περιβάλλοντος για να βάλει 
ιδιωτικά συμφέροντα και εργολάβους στην αποκομιδή και στην υπηρεσία του Δήμου. Μας 
βρίσκει κάθετα ενάντιους η λειτουργία και το σκεπτικό της συγκεκριμένης διεύθυνσης και θα 
καταψηφίσουμε το θέμα». 
 
Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, ως επικεφαλής της παράταξης 
«Νέα Πνοή για το Διόνυσο» και είπε τα εξής: «Σε προηγούμενο Δ.Σ. είχαμε τοποθετηθεί για 
τέτοια θέματα. Δεν υπάρχουν αρκετές αναφορές, δεν υπάρχει τεκμηρίωση η οποία να οδηγεί 
στο συμπέρασμα για το αν ο Δήμος από μόνος του μπορεί ή όχι να αναλάβει τις συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις. Θα ψηφίσουμε λευκό γιατί οι αναφορές της εισήγησης δεν τεκμηριώνουν την 
αναγκαιότητα αυτή».  
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων, εκ μέρους της παράταξης «Δημοκρατική 
Ανατροπή Διονύσου» και είπε τα εξής: «Είχε ξανάρθει το θέμα για πρόσληψη προσωπικού 
περίπου όταν αποχώρησε από Αντιδήμαρχος ο Δ.Σ. κ. Κρητικός ο οποίος εξήρε το έργο των 
εργαζομένων που αποδίδουν σε δύσκολες συνθήκες. Τότε δεν είχε αναφέρει καν ότι χρειάζεται 
να προσλάβουμε εργάτες. Έτσι λοιπόν αυτό το θέμα χωρίς μελέτη, με κίνδυνο οι εργασιακές 
σχέσεις να ανατραπούν μέσα στο Δήμο, είναι επικίνδυνο τέτοια περίοδο να προωθούμε τέτοια 
ζητήματα. Πρέπει να πιέσουμε την πολιτεία και μέσω Κ.Ε.Δ.Ε. για την πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού με αξιοπρέπεια. Οι άλλες περιπτώσεις οδηγούν στο να έρχονται εργαζόμενοι που 
νοικιάζονται και εκβιάζονται και κατά πόσο μπορεί να αποδώσει ένας εργαζόμενος που 
εκβιάζεται; Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε αυτή την κίνηση». 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 και 225 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95, 209 και 273 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-

2006, τεύχος Α΄).  
� Τις διατάξεις του άρθρου 61 του N. 3979/11, ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011 «Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 
� Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
� Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64). 
� Το με αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
� Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
 

 
     

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 
                                Με ψήφους   17  Υπέρ     11   Κατά     και    3  Λευκές 

                                       
 
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλας –Σοφίας, Κρητικού Αθανασίου, Καλαφατέλη 
Ιωάννη, Κοντάκη Κυριάκου, Κριεμάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Καρασαρλή Αναστασίου, 
Κανατσούλη Ιωάννη, Τσουδερού Ιωάννη, Ζυγούνα Γεωργίου και Σπηλιώτη Σπυρίδωνα για 
τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
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Οι Δ.Σ. κ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, Λουκάτου Ανθή και Φωτάκης Ιωάννης δήλωσαν λευκή 
ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
 
 Α)  Αποδέχεται: 

I. στη βάση της τεκμηρίωσης των παραγράφων 7 - 14 της παρούσας, την αδυναμία 
επαρκούς εκτέλεσης της Υπηρεσίας Οδοκαθαρισμού και στις 7 δημοτικές ενότητες του 
Καλλικρατικού Δήμου από το υπάρχον προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, λόγω 
αδυναμίας στελέχωσης των σχετικών συνεργείων εξαιτίας της με μεγαλύτερη 
προτεραιότητα ανάγκης στελέχωσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων (με τα 
απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου), και εγκρίνει την ανάθεση σε εξωτερικό 
συνεργείο 4 ωρης καθημερινής (5 ημέρες την εβδομάδα) εργασίας 12 ατόμων για 
διάστημα έως 6 μηνών συμπεριλαμβανομένου των σχετικών αναλωσίμων, με 
ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 80.000 €,  

 
II. στη βάση της τεκμηρίωσης των παραγράφων 15 - 20 της παρούσας, την αδυναμία 

αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων σε όλη την έκταση του Δήμου με φορτηγά – 
αρπάγες και λειτουργίας κάδων μπαζών 10m3 και στις 7 δημοτικές ενότητες του Δήμου, 
λόγω μη ύπαρξης κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (κάδων και ειδικών 
γερανοφόρων μεταφοράς τους), και εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτο την παροχή της 
σχετικής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι 
εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου, με ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 
150.000 €,  

 
III. στη βάση της τεκμηρίωσης των παραγράφων 21 - 22 της παρούσας, την αδυναμία 

εκτέλεσης της υπηρεσίας κοπής υψηλών δένδρων, και στις 7 δημοτικές ενότητες του 
Καλλικρατικού Δήμου, λόγω μη ύπαρξης σχετικού εργατοτεχνικού προσωπικού στο 
ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου και απουσία σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής, και 
εγκρίνει την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο της σχετικής εργασίας, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου, με 
ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 50.000 €,   

 
IV. στη βάση της τεκμηρίωσης των παραγράφων 23 - 25 της παρούσας, την αδυναμία 

εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμού – αποψίλωσης οικοπέδων, κοινόχρηστων 
χώρων κλπ, και στις 7 δημοτικές ενότητες του Δήμου, λόγω έλλειψης σχετικού 
εργατοτεχνικού προσωπικού στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, και εγκρίνει την 
ανάθεση σε τρίτο την παροχή της σχετικής υπηρεσίας για χρονικό διάστημα όσο διαρκεί 
η αντιπυρική περίοδος εντός του 2017 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 
αντικειμένου,  με ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης 58.200 €, 
 

Β) Εγκρίνει τη σκοπιμότητα διενέργειας της προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών του 
συνημμένου πίνακα με 61 παραγράφους (συμπεριλαμβανομένων για λόγους πληρότητας και 
των προαναφερθέντων I – IV), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και 
λοιπών εφαρμοστέων διατάξεων, με σχετική χρέωση των αναγραφόμενων Κ.Α.  
 

Η απόφαση αυτή δεν έλαβε την απαραίτητη από το νόμο απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 

των μελών του Δ.Σ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/11, ΦΕΚ 138
Α
/16-6-

2011 και ως εκ τούτου δεν είναι εκτελεστή. 
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Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

      ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
       ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ. 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση  Περιβάλλοντος. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την 

ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       

         
 Συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 4707/17.2.2017 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

         

         
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ - 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας)  ΚΑ  ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ 
σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
σε € της 

κάθε 
προμήθεια

ς 
         

         
1  Κ.Α. 

10.6641.0002 
 Προμήθεια 

Καυσίμων και 
Λιπαντικών για 
Κίνηση 
Μεταφορικών 
Μέσων 

7.000 

  Κ.Α. 
10.6641.0003 

 Προμήθεια 
Καυσίμων και 
Λιπαντικών για 
Κίνηση 
Μεταφορικών 
Μέσων - συν/νη 

25.000 

 

Αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων από Πρατήριο 
(Καυσίμων) για τον ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων, 
μοτοσυκλετών, μηχανημάτων έργου και άλλων μηχανημάτων 
π.χ. κλαδοφάγου, γεννητριών (Η/Ζ), εργαλείων κλπ, του Δήμου 
με βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και λοιπά παρεμφερή 
είδη (υδραυλικά λάδια, αντιψυκτικό κινητήρα, κλπ). Επίσης 
αφορά στην προμήθεια, από Πρατήριο ή Εμπορία Λιανικής, 
πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια γραφείων και υπηρεσιών 
(Δημαχείο, Παραρτήματα Δημοτικών Ενοτήτων, κλπ) του 
Δήμου.  

 Κ.Α. 
10.6643.0002 

 Προμήθεια 
Καυσίμων για 
Θέρμανση και 
Φωτισμό 

25.000 

 

Προμήθεια Υγρών 
Καυσίμων & 
Λιπαντικών 

Έτους 2017 - 2018 

Η προμήθεια θα έχει συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 
525.000 €. Στην περίπτωση που μέρος του εν λόγω ποσού δεν 
εξασφαλιστεί από τους Κ.Α. της διπλανής στήλης, εξαιτίας τυχόν 
απομίωσης των αναγραφόμενων ποσών (στη διπλανή στήλη) 

 Κ.Α. 
10.6643.0003 

 Προμήθεια 
Καυσίμων για 
Θέρμανση και 
Φωτισμό - συν/νη 

4.900 

525.500 
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 από συνεχιζόμενες συμβάσεις (του 2016), τότε το εν λόγω ποσό  
θα βαρύνει αντίστοιχους Κ.Α. του ο.ε. 2018.  

 Κ.Α. 
15.6641.0002 

 Προμήθεια 
Καυσίμων και 
Λιπαντικών για 
Κίνηση 
Μεταφορικών 
Μέσων 

8.000 

   Κ.Α. 
15.6641.0003 

 Προμήθεια 
Καυσίμων και 
Λιπαντικών για 
Κίνηση 
Μεταφορικών 
Μέσων - συν/νη 

25.000 

   Κ.Α. 
15.6643.0002 

 Προμήθεια 
Καυσίμων για 
Θέρμανση και 
Φωτισμό 

15.000 

    Κ.Α. 
20.6641.0002 

 Προμήθεια 
Καυσίμων και 
Λιπαντικών για 
Κίνηση 
Μεταφορικών 
Μέσων 

15.000 

    Κ.Α. 
20.6641.0003 

 Προμήθεια 
Καυσίμων και 
Λιπαντικών για 
Κίνηση 
Μεταφορικών 
Μέσων - συν/νη 

55.600 

    Κ.Α. 
25.6641.0002 

 Προμήθεια 
Καυσίμων και 
Λιπαντικών για 
Κίνηση 
Μεταφορικών 
Μέσων 

7.000 
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    Κ.Α. 
25.6641.0003 

 Προμήθεια 
Καυσίμων και 
Λιπαντικών για 
Κίνηση 
Μεταφορικών 
Μέσων - συν/νη 

25.000 

    Κ.Α. 
35.6641.0002 

 Προμήθεια 
Καυσίμων και 
Λιπαντικών για 
Κίνηση 
Μεταφορικών 
Μέσων 

50.000 

    Κ.Α. 
35.6641.0003 

 Προμήθεια 
Καυσίμων και 
Λιπαντικών για 
Κίνηση 
Μεταφορικών 
Μέσων - συν/νη 

200.00
0 

    Κ.Α. 
70.6641.0002 

 Προμήθεια 
Καυσίμων και 
Λιπαντικών για 
Κίνηση 
Μεταφορικών 
Μέσων 

13.000 

    Κ.Α. 
70.6641.0003 

 Προμήθεια 
Καυσίμων και 
Λιπαντικών για 
Κίνηση 
Μεταφορικών 
Μέσων - συν/νη 

50.000 

         
         

2 Προμήθεια 
Ανταλλακτικών – 
Συντήρηση και 

Επισκευή 

Αφορά στην προμήθεια παροχής υπηρεσίας συντήρησης - 
επισκευής οχημάτων για την τακτική (προγραμματισμένη) και 
έκτακτη (βλάβες) συντήρηση - επισκευή των 118 οχημάτων 
(αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου) του Δήμου, καθώς επίσης 

 Κ.Α. 
10.6263.0001  

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων 

1.000 

462.900 
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 όσων ακόμη οχημάτων αποκτήσει ο Δήμος εντός του έτους, σε 
κατάλληλο συνεργείο (μηχανικά, φρένα, ηλεκτρικά, ταχογράφοι, 
κλιματισμός, φανοποιία, λάστιχα, υπερκατασκευή) 
συμπεριλαμβανομένου της προμήθειας των απαραίτητων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων. 

 Κ.Α. 
10.6263.0002 

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων - συν/νη 

7.850 

  Κ.Α. 10.6671   Ανταλλακτικά 
Μεταφορικών 
Μέσων 

21.250 

  Κ.Α. 
15.6263.0001 

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων 

1.000 

  Κ.Α. 
15.6263.0005 

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων - συν/νη 

6.650 

 

Επίσης θα γίνει προμήθεια μικροαναλασίμων ανταλλακτικών 
οχημάτων, όπως π.χ. υαλοκαθαριστήρες, λάμπες, ταινίες 
ταχογράφου, κλπ για τα αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου του 
Δήμου ώστε να γίνεται η αντικατάστασή τους άμεσα στο 
Αμαξοστάσιο του Δήμου από τους οδηγούς τους, και όχι στα 
συνεργεία, δεδομένου ότι στη 2η περίπτωση αφενός το κόστος 
είναι πολλαπλάσιο και αφετέρου το αυτοκίνητο σπαταλά χρόνο 
σε μετακινήσεις και αναμονή. Επίσης θα γίνει προμήθεια 
μαρκουτσιών για την άμεση αντικατάστασή τους στις αρπάγες 
και στα μηχανήματα έργου του Δήμου, όταν αυτά κόβονται κατά 
τις εργασίες που εκτελούν. Τέλος, θα  γίνει προμήθεια αλυσίδων 
(χιονιού) για τα αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου του Δήμου 
προκειμένου να μπορούν να κινούνται σε περιπτώσεις παγετού 
και χιονιού κατά τους χειμερινούς μήνες. 

 Κ.Α. 15.6671   Ανταλλακτικά 
Μεταφορικών 
Μέσων 

26.000 

   Κ.Α. 
20.6263.0001 

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων 

10.000 

  Κ.Α. 
20.6263.0005 

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων - συν/νη 

21.950 

 

 

 Κ.Α. 
20.6671.0001 

 Ανταλλακτικά 
Μεταφορικών 
Μέσων 

10.000 

 

Μεταφορικών 
Μέσων 

  Κ.Α. 
20.6671.0004 

 Ανταλλακτικά 
Μεταφορικών 

17.400 
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Μέσων - συν/νη 

  Κ.Α. 
25.6263.0001 

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων 

1.000 

  Κ.Α. 
25.6263.0005 

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων - συν/νη 

5.900 

    Κ.Α. 25.6671   Ανταλλακτικά 
Μεταφορικών 
Μέσων 

14.000 

    Κ.Α. 35.6263   Συντήρηση και 
Επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων 

65.450 

    Κ.Α. 35.6671   Ανταλλακτικά 
Μεταφορικών 
Μέσων 

171.75
0 

    Κ.Α. 70.6263   Συντήρηση και 
Επισκευή 
Μεταφορικών 
Μέσων 

40.400 

    Κ.Α. 70.6671   Ανταλλακτικά 
Μεταφορικών 
Μέσων 

41.300 

         
         

3 Συντήρηση 
Κλαδοφάγου 

Μηχανήματος και 
Λοιπού 

Μηχανολογικού 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής, 
στην περίπτωση βλάβης, συμπεριλαμβανομένης της 
προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμω, 
του κλαδοφάγου μηχανήματος τύπου DMS 500 της εταιρίας 
Duecker που διαθέτει ο Δήμος, καθώς επίσης τη συντήρηση - 

 Κ.Α. 35.6264  Συντήρηση και 
Επισκευή Λοιπών 
Μηχανημάτων 

31.500 

43.800 
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 Εξοπλισμού 
Πρασίνου 

επισκευή του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου 
(πριόνια, χλοοκοπτικά, μισινέζες, κλπ) συμπεριλαμβανομένου 
της προμήθειας αναλωσίμων λειτουργίας (π.χ. λάδια, γράσο, 
αλυσίδες πριονιών, κλπ).  

Κ.Α. 35.6672  Ανταλλακτικά 
Λοιπών 
Μηχανήματων 

12.300 

         
         

5 Προμήθεια 
Μηχανήματος 
Διαχείρισης 

Απορριμμάτων 
Πρασίνου 

Αφορά στην προμήθεια ενός μηχανήματος τεμαχισμού κλαδιών 
(κλαδοτεμαχιστή), για την αποδοτική διαχείριση των ογκωδών 
πράσινων αποβλήτων του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται και η 
πυρασφάλεια των δημοτικών χώρων και του χώρου 
εναπόθεσης των κλαδιών. 

 ΚΑ 70.7131.0005  Προμήθεια 
Εξοπλισμού 
Διαχείρισης 
Απορ/των 
Πρασίνου για 
Πυρασφάλεια 
(Κλαδοφάγος) 

450.00
0 

450.000 

         

         
6 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). 

 ΚΑ 10.7135.0009  Προμήθεια και 
Εγκατάσταση 
Πινακίδων στα 
Δημοτικά Κτίρια 

4.500 

4.500 

         
         

7 Προμήθεια 
Σάκκων 

Αφορά στην προμήθεια πλαστικών σάκων (σακκούλες) 
συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων οδοκαθαρισμού 
και πρασίνου (χόρτα, φύλλα, μικρά κλαδιά, κλπ). Επίσης θα 
γίνει προμήθεια πάνινων ή πλαστικών σάκκων (τύπος big bag) 
για χρήση σε διάφορες εργασίες όπως μεταφορά αλατιού, 
κλαδιών, κλπ. Η εν λόγω προμήθεια θα έχει ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 10.000 € εκ των οποίων τα 5.000 € θα 
προέρχονται από τον π/υ ο.ε. 2017 και τα υπόλοιπα 5.000 € θα 
αφορούν σε αντίχτοιχο Κ.Α. του ο.ε. 2018. 

 Κ.Α. 
35.6634.0002 

 Προμήθεια Ειδών 
Καθαριότητας και 
Ευπρεπισμού 
(Σακκούλες κλπ) 

5.000 

5.000 
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8 Προμήθεια 
Υπηρεσίας 

Καθαρισμού και 
Κοπής Υψηλών - 

Επικίνδυνων 
Δένδρων 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας κοπής και καθαρισμού (από 
κλαδιά) υψηλών και επινκίνδυνων δένδρων λόγω έλλειψης 
εξοπλισμού (καλαθοφόρου οχήματος άνω των 18 μ.) και 
κατάλληλου εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού. Στο 
κύριο μέρος της εισήγησης στο Δ.Σ. παρατίθεται αναλυτική 
περιγραφή της σκοπιμότητας. 

 Κ.Α. 
35.6275.0005 

 Δαπάνες 
Καθαρισμού και 
Κοπής Υψηλών - 
Επικίνδυνων 
Δένδρων 

50.000 

50.000 

         
         

9 Προμήθεια 
Υπηρεσίας 
Μεταφοράς 
Ογκωδών 

Απορριμμάτων 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας αποκομιδής  κλαδιών και 
άλλων ογκωδών αντικειμένων π.χ. έπιπλα, στρώματα, κλπ (που 
εναποθέτουν οι κάτοικοι σε διάφορα σημεία των οδών του 
Δήμου), με φορτηγά - αρπάγες του παρόχου της υπηρεσίας, 
λόγω της έλλειψης προσωπικού στο Δήμο της σχετικότητας 
ειδικότητας (οδηγοί) και ενίοτε λόγω ακινητοποίησης (βλάβες, 
κλπ) των ιδιόκτητων φορτηγών αυτοκινήτων - αρπάγες του 
Δήμου, καθώς επίσης αποκομιδής μπαζών που εναποτίθενται 
σε σκάφες - κάδους των 10 κ.μ. τις οποίες θα διαθέτει ο 
πάροχος της υπηρεσίας στο Δήμο, λόγω έλλειψης (στο Δήμο) 
κατάλληλου εξοπλισμού (σκάφες - κάδοι) και του ειδικού 
φορτηγού - γερανού που απαιτείται για την ανύψωση και 
μεταφοράς τους. Στο κύριο μέρος της εισήγησης στο Δ.Σ. 
παρατίθεται αναλυτική περιγραφή της σκοπιμότητας. 

 Κ.Α. 
35.6275.0006 

 Δαπάνες για 
Μεταφορά 
Ογκωδών 
Απορριμμάτων πχ 
Κήπων και 
Κοινόχρηστων 
Χώρων κλπ και 
Μπαζών 

150.00
0 

150.000 

         
         

10 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 

  Κ.Α. 
10.6261.0009  

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Καυστήρων 
Δημοτικού 
Καταστήματος, 
Γραφείων 
Δημοτικών 
Κοινοτήτων κλ 
Δημοτικών Κτιρίων 

6.850 

29.350 
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Κ.Α. 10.6265.0009  Συντήρηση και 
Επισκευή 
Κλιματιστικών 
Μονάδων, Ψυκτών 
κλπ Δημοτικών 
Κτιρίων 

8.350 

 

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.  

 

Κ.Α. 
10.7135.0012 

 Προμήθεια 
Κλιματιστικών 
Μονάδων, Ψυκτών 
κλπ Δημοτικών 
Κτιρίων 

7.500 

 

  

Κ.Α. 
70.6265.0003 

 Συντήρηση 
Φορητών 
Πυροσβεστικών 
Μέσων 
(Πυροσβεστήρων) 
Κτιρίων και 
Οχημάτων 

6.650 
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11 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 

6.600 

         
         

12 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. 

 

 

Προμήθεια 
Υδραυλικών 

Ειδών 

Η 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). 

 Κ.Α. 
25.6662.0004 

 Προμήθεια 
Υδραυλικού Υλικού 
(Βάνες, Σωλήνες, 
Φρεάτια, 
Υδρόμετρα, κλπ) 

5.000 

5.000 

         
         

13 Συντήρηση και 
Προμήθεια 

Χλωριωτών 
Αντλιοστασίων 
και Δεξαμενών 

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, 

 Κ.Α. 
25.6264.0003 

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Χλωριωτών 
Αντλιοστασίων και 
Δεξαμενών 

6.000 

10.000 
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 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. 

 Κ.Α. 25.7131.0009  Προμήθεια 
Χλωριωτών 

4.000 

         

         
14 Προμήθεια 

Σειρήνων 
Συναγερμού 

Πολιτικής Άμυνας 

Αφορά στην προμήθεια οχτώ (8) ηλεκτροκίνητων και οχτώ (8) 
χειροκίνητων σειρήνων πολιτικής προστασίας, κατόπιν του με 
αρ. πρωτ. 5322/3/29-ε/Α.Μ.Υ.: 28460/14.3.2014 εγγράφου της 
Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Αττικής της Ελληνικής 
Αστυνομίας (αριθμός πρωτοκόλλου Δήμου 10934/28.3.2014) 
για εγκατάστασή τους (από 1 ηλεκτροκίνητη και 1 χειροκίνητη) 
στα  επτά (7) Παραρτήματα του Δημοτικού Καταστήματος σε 
κάθε μία Δημοτική Ενότητα και στο κτίριο του Αστυνομικού 
Τμήματος Αγίου Στεφάνου.  

 Κ.Α. 
70.7135.0001 

 Προμήθεια 
Σειρήνων 
Συναγερμού 
Πολιτικής Άμυνας 

57.784 

57.784 

         
         

15 Προμήθεια Ειδών 
Πολιτικής 

Προστασίας 

Αφορά στην προμήθεια διάφορων (μηχανολογικών) ειδών και 
εξοπλισμού πολιτικής προστασίας, όπως: μηχανήματα (π.χ. 
αντλίες, αλυσοπρίονα, κλπ.), εξαρτήματα (π.χ. συνδέσμους 
σωλήνων πυρόσβεσης, κλπ.) και πομποδέκτες. 

 Κ.Α. 
70.7131.0004 

 Προμήθεια 
Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού 
Πυροπροστασίας 

24.800 

24.800 

         
         

16  Κ.Α. 
45.7135.0002  

 Προμήθεια 
Οστεοθυρίδων 

15.000 

 

Προμήθεια 
Οστεοθυρίδων και 
Οστεοφυλακίων 

Αφορά στην προμήθεια οστεοφυλακίων και οστεοθυρίδων 
(συγκρότηματα των 15 θέσεων έκαστο) για τα νεκροταφεία 
όλων των δημοτικών ενοτήτων (π.χ. Άνοιξης, Διονύσου, κ.λ.π) 
ως οι ανάγκες απαιτούν καθώς επίσης κλειδαριών για 
οστεοφυλάκια / οστεοθυρίδες.  Κ.Α. 

45.6654.0002 
 Προμήθεια 

Κλειδαριών για 
2.500 

17.500 
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Οστεοθυρίδες 
Οστεοφυλακίων 

         

         
17 Προμήθεια 

Εργαλείων 
Συνεργείου 
Οχημάτων 

Αφορά στην προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτοκινήτων, 
όπως κλειδιά, γρύλους, αεροσυμπιεστή, γρασαδόρους, κλπ., 
για την εκτέλεση απλών, βασικών, εργασιών συντήρησης των 
οχημάτων του Δήμου στο Αμαξοστάσιο. 

 K.A. 
35.7135.0001 

 Λοιπός 
Εξοπλισμός 

5.000 

5.000 

         

         
Αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού και παιχνιδιών παιδικών 
χαρών (π.χ. από πλαστικό) και οργάνων γυμναστικής για 
τοποθέτηση σε πλατείες του Δήμου. 

 K.A. 
35.7135.0003 

 Προμήθεια 
Οργάνων Παιδικών 
Χαρών 

30.000 18 Προμήθεια 
Οργάνων 

Γυμναστικής και 
Παιδικών Χαρών 

  K.A. 
35.7135.0005 

 Προμήθεια 
Οργάνων 
Γυμναστικής για 
Πλατείες 

70.000 100.000 

         

         

19 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 

Κοινοχρήστων 
Χώρων 

Αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων π.χ. 
παγκάκια, καλαθάκια, κολωνάκια προστασίας πεζών, 
πέργκολες, κλπ, για εγκατάσταση σε κοινόχρηστους χώρους 
π.χ. πλατείες, παδικές χαρές κλπ του Δήμου. 

 K.A. 
35.7135.0004 

 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 
Κοινοχρήστων 
Χώρων (Παγκάκαι, 
Κάδοι, Φωτιστικά 
κλ) 

15.000 

15.000 
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20 Προμήθεια 
Υπηρεσίας 

Μηχανολόγου 
Μηχανικού για τον 

Έλεγχο και 
Πιστοποίηση 

Καλαθοφόρων 
Οχημάτων του 

Δήμου. 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας μηχανολόγου μηχανικού για 
τον έλεγχο και πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα, 
συμπεριλαμβανομένου της αμοιβής του πιστοποιούντα φορέα, 
του ανυψωτικού μηχανισμού τεσσάρων (4) καλαθοφόρων 
αυτοκινήτων του Δήμου η οποία είναι υποχρεωτική ανά έτος.  

 Κ.Α.35.6142.000
2 

 

Αμοιβή για την 
Έκδοση 
Πιστοποιητικών για 
Οχήματα του 
Δήμου 

1.000 

1.000 

         

         
21 Προμήθεια 

Υπηρεσίας 
Μηχανολόγου 
Μηχανικού για  

Έκδοση 
Πινακίδων 

Κυκλοφορίας 
Μηχανημάτων 

Έργου 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας μηχανολόγου μηχανικού για 
τη σύνταξη μελέτης - τεχνικού φακέλου για την έκδοση 
πινακίδων μηχανήματος έργου (ΜΕ) για τέσσερα (4) συνολικά 
οχήματα του Δήμου: δύο (2) σάρωθρα (ένα μάρκας Ravo και 
ένα μάρκας Bucher), ένα (1) χωματουργικό μηχάνημα μάρκας 
Case και ένα (1) πυροσβεστικό - εκχιονιστικό όχημα μάρκας 
Fumo Car. Το ενδεικτικό κόστος ανά όχημα προϋπολογίζεται σε 
1.500 €. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν στα 
τέλη έγκρισης τύπου, ταξινόμησης και ετήσιας χρήσης τα οποία 
αναλαμβάνει απευθείας ο Δήμος και καλύπτονται από άλλον 
(σχετικό) Κ.Α. του π/υ.  

 Κ.Α.35.6142.000
2 

 

Αμοιβή για την 
Έκδοση 
Πιστοποιητικών για 
Οχήματα του 
Δήμου 

6.000 

6.000 

         

         
22 Ανανέωση 

Δικαιολογητικών 
Οδηγών του 

Δήμου (Δίπλωμα 
Οδήγησης, 

Πιστοποιητικό 
ΠΕΙ, Κάρτα 

Ηλεκτρονικού 
Ταχογράφου) 

Αφορά στη δαπάνη έκδοσης ή ανανέωσης ΠΕΙ (Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής Ικανότητας) και ανανέωσης ή έκδοσης νέας 
Κάρτας Ηλεκτρονικού Ταχογράφου για τους οδηγούς 
υπαλλήλους του Δήμου. Η δαπάνη δεν συμπεριλαμβάνει το 
κόστος των εκαστότε παραβόλων για τα οποία γίνεται χρήση 
άλλων (σχετικών) Κ.Α. του π/υ. 

 Κ.Α.10.6142.003
3 

 

Αμοιβή για Έκδοση 
- Ανανέωση Π.Ε.Ι. 
(Πιστοποιητικών 
Επαγγελματικής 
Ικανότητας) 
Οδηγών και 
Κάρτας 
Ηλεκτρονικού 
Ταχογράφου 

2.000 

2.000 
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23 Προμήθεια 
Υπηρεσίας 
Μεταφοράς 
Εξοπλισμού 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας μεταφοράς εξοπλισμού του 
Δήμου, π.χ. οικίσκοι, οχήματα ή άλλος εξοπλισμός, για τον 
οποίο ο Δήμος δεν διαθέτει κατάλληλο φορτηγό / επικαθήμενη 
πλατφόρμα / γερανό κλπ για τη μεταφορά τους, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί όποτε και εάν προκύψει κάποια σχετική ανάγκη. 

 Κ.Α.35.6162.000
1 

 

Έξοδα Εργασιών 
Μεταφοράς 
Εξοπλισμού Δήμου 
(π.χ. Οικίσκοι, 
Οχήματα, κλπ) 

8.000 

8.000 

         

         

24 Προμήθεια 
Ασφάλτου 

Η προμήθεια αφορά άσφαλτο (ψυχρή και θερμή) για εργασίες 
συντήρησης οδών - αποκατάστασης λακκουβών και σκαμμάτων 
στους δρόμους του Δήμου. Η εργασία ρίψης θα 
πραγματοποιείται ως επί το πλείστον από τα συνεργεία του 
Δήμου.  

 Κ.Α. 
30.6662.0003 

 Προμήθεια 
Ασφαλτικού Υλικού 
για Συντήρηση 
Οδών 

73.000 

73.000 

         

         
25 Προμήθεια 

Έτοιμου 
Σκυροδέματος 

Η προμήθεια αφορά έτοιμο μπετόν για τη συντήρηση οδών - 
αποκατάσταση σκαμμάτων από βλάβες ύδρευσης στους 
δρόμους του Δήμου. Επίσης αφορά χρήση για κατασκευές, οι 
οποίες πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον από συνεργεία 
του Δήμου, σε κοινόχρηστους χώρους (του Δήμου) π.χ. 
πλατείες, παιδικές χαρές, αυλές σχολείων, κλπ. Επίσης αφορά 
σε επισκευές και επεμβάσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
(αντλιοστάσια, δεξαμενές, δημοτικά κτίρια) του Δήμου. 

 Κ.Α. 
30.6662.0009 

 Προμήθεια 
Σκυροδέματος για 
Αποκαταστάσεις 
από Επεμβάσεις 
στο Δίκτυο 
Ύδρευσης 

73.000 

73.000 

         

         
26 Προμήθεια 

Οικοδομικών 
Υλικών και 
Χρωμάτων 

 Κ.Α. 30.6661 

 

Υλικά Συντήρησης 
και Επισκευής 
Κτιρίων 

11.900 

  

Η προμήθεια αφορά σε διάφορα οικοδομικά υλικά όπως π.χ. 
άμμο, χαλίκι, τούβλα, μεταλλικά πλέγματα, σιδηρόβεργες, κλπ, 
τα οποία χρησιμοποιούνται ως οι ανάγκες απαιτούν από τα 
διάφορα συνεργεία του Δήμου στις διάφορες μικροεργασίες και 
συντηρήσεις υποδομών (κτίρια, οδοί, κλπ) που εκτελούν, καθώς 
επίσης σε χρώματα διαγράμμισης οδών.    

Κ.Α. 
30.6662.0002  

Προμήθεια 
Σιδήρου 

14.400 

86.900 
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Κ.Α. 
30.6662.0006 

 

Προμήθεια 
Χρωμάτων 
Διαγράμμισης 
Οδών 

14.500 

  

 

Κ.Α. 
30.6662.0016 

 Προμήθεια 
Διαφόρων 
Οικοδομικών 
Υλικών για 
Συντήρηση και 
Επισκευή Κτιρίων 
και Λοιπών 
Μόνιμων 
Εγκαταστάσεων 
του Δήμου κλπ 

46.100 

         

         

27 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 
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28 Αφορά στην προμήθεια (1) κουτιών φαρμακείου, με 
φαρμακευτικό και παραφαρμακευτικό υλικό π.χ. γάζες, 
αντισηπτικά, παυσίπονα, κλπ για τα γραφεία (Δημοτικό 
κατάστημα, παραρτήματα, κλπ.) και τα οχήματα 
(απορριματοφόρα, κλπ) του Δήμου, (2) στην προμήθεια 
εμβολίων (ηπατίτιδας και τετάνου) για τους υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (καθαριότητα, πράσινο, υδραυλικοί) 
και (3) φαρμάκων, παραφαρμακευτικού υλικού (γάζες, 
εργαλείων, πλακιδίων τεστ παπ, κλπ) και εμβολίων  για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου (πολυ-ιατρεία). 

 Κ.Α.10.6631  Προμήθεια 
Υγειονομικού και 
Φαρμακευτικού 
Υλικού 

5.500 

 

Προμήθεια 
Φαρμακευτικού 

Υλικού και 
Εμβολίων 

  

Κ.Α.15.6631  Προμήθεια 
Υγειονομικού και 
Φαρμακευτικού 
Υλικού 

11.000 

16.500 

         

         

29 Προμήθεια 
Προκατασκευασμέ

νων Οικίσκων 

Αφορά στην προμήθεια δύο (2) προκατασκευασμένων οικίσκων 
για την κάλυψη στεγαστικών / αποθηκευτικών αναγκών της 
Δνσης Περιβάλλοντος στο Αμαξοστάσιο του Δήμου ή/και άλλων 
παρεμφερών (στεγαστικών/αποθηκευτικών) αναγκών του 
Δήμου. 

 ΚΑ 70.7135.0018  Προμήθεια 
Προκατασκευασμέ
νων Οικίσκων 

45.000 

45.000 

         

         
30 Αφορά στην ετήσια προληπτική συντήρηση (Α) ενός 

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

 

Συντήρηση 
Ηλεκτροπαραγωγ
ών Ζευγών Δήμου 
και Υποσταθμού 

Μέσης Τάσης 
Αντλιοστασίου 
Δ.Ε. Διονύσου   Κ.Α. 10.6262  Συντήρηση και 

Επισκευή Λοιπών 
Μόνιμων 
Εγκαταστάσεων 
(Πλην Κτιρίων 
Έργων) 

2.500 
5.000 
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31 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 

         
         

32 Καθαρισμός 
Οικοπέδων και 
Κοινοχρήστων 

Χώρων για 
Πυροπροστασία 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας καθαρισμού κοινόχρηστων 
χώρων (πάρκα, πρασιές) από χόρτα και ξερά φύλλα και κλαδιά 
για πυροπροστασία ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Επίσης 
αφορά στον καθαρισμό οικοπέδων ιδιωτών τα οποία ο Δήμος 
πρέπει υποχρεωτικά να καθαρίσει εφόσον οι ιδιοκτήτες τους 
αμελούν (και κατόπιν να προβεί σε ανάλογη χρέωσή τους). Στο 
κύριο μέρος της εισήγησης στο Δ.Σ. παρατίθεται αναλυτική 
περιγραφή της σκοπιμότητας. 

 Κ.Α. 
70.6275.0001 

 Καθαρισμός 
Δασών, 
Οικοπέδων και 
Κοινοχρήστων 
Χώρων για 
Πυροπροστασία 

58.200 

58.200 

         
         

33 Προμήθεια 
Παροχής 

Υπηρεσίας 
Πλυσίματος - 
Καθαρισμού 

Μεταφορικών 
Μέσων 

 Κ.Α. 
15.6279.0001 

 Δαπάνες 
Καθαρισμού - 
Πλυσίματος 
Οχημάτων Δήμου 

2.000 

  

Αφορά στην ανάθεση σε επαγγελματικό πλυντήριο αυτοκινήτων 
του πλυσίματος και καθαρισμού όλων των αυτοκινήτων 
(επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία, κλπ.) και μηχανημάτων έργων 
του Δήμου. Το "πλύσιμο" θα γίνεται ανά τακτικά διαστήματα, 
ανάλογα με τη χρήση του οχήματος, και θα είναι είτε (Α) 
εξωτερικό μόνο, είτε (Β) εσωτερικό και εξωτερικό μαζί, όπως 
κάθε φορά απαιτείται. Επίσης "καθαρισμός" θα μπορεί να 
γίνεται (Γ) στην καμπίνα των οχημάτων με ειδικά μέσα και 
μεθόδους (βιολογικός καθαρισμός) και θα αφορά στα οχήματα 
εκείνα που λόγω της φύσης του έργου που εκτελούν (όπως τα 
απορριμματοφόρα, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα φορτηγάκια 

 Κ.Α. 
20.6279.0001 

 Δαπάνες 
Καθαρισμού - 
Πλυσίματος 
Οχημάτων Δήμου 

2.000 

10.000 
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   Κ.Α. 
35.6279.0001 

 Δαπάνες 
Καθαρισμού - 
Πλυσίματος 
Οχημάτων Δήμου 

4.000 

  

ύδρευσης και συνεργείων, τα μηχανήματα έργου) χρειάζονται τη 
σχετική φροντίδα της καμπίνας τους (καθαρισμός ταπετσαρίας 
και πλαστικών από βρωμιές, λάσπες, λάδια, κλπ) ώστε η 
καμπίνα οδήγησης μην αποτελεί ανθυγειινό χώρο εργασίας για 
οδηγούς και επιβάτες.   Κ.Α. 

70.6279.0001 
 Δαπάνες 

Καθαρισμού - 
Πλυσίματος 
Οχημάτων Δήμου 

2.000 

         
         

34 Ασφάλιση 
Μεταφορικών 

Μέσων 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας ασάφλισης για όλα τα 
υπάρχοντα οχήματα (αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου) του 
Δήμου (σύνολο 118) και για όσα καινούργια υλοποιηθεί 
προμήθειά τους εντός του 2017. 

 Κ.Α. 10.6253  Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών 
Μέσων 

3.400 

  Η προμήθεια θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 60.000 € εκ των 
οποίων τα 36.600 € θα αφορούν στους Κ.Α. των δίπλα στηλών 
(ο.ε. 2017) και οι 23.400 € θα αφορούν σε αντίστοιχους Κ.Α. του 
π/υ ο.ε 2018 στους οποίους θα επιμεριστούν ύστερα από την 
έγκριση του π/υ ο.ε. 2018. 

 Κ.Α. 15.6253  Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών 
Μέσων 

3.000 

    Κ.Α. 20.6253  Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών 
Μέσων 

6.200 

    Κ.Α. 25.6253  Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών 
Μέσων 

5.000 

    Κ.Α. 35.6253  Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών 
Μέσων 

9.000 

    Κ.Α. 70.6253  Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών 
Μέσων 

10.000 

36.600 
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35 Προμήθεια 
Τροχήλατων και 

Υπόγειων Κάδων 
Απορριμμάτων 
και Υπηρεσίας 
Συντήρησης - 

Επισκευής Κάδων 

Η προμήθεια αφορά σε (Α) κάδους μηχανικής αποκομμιδής 
απορριμμάτων (πλαστικούς 240 - 360 λίτρων και μεταλλικούς 
με πλαστκό καπάκι 700 - 1100 λίτρων) και (Β) πλαστικούς 
κάδους (χωρητικότητας 2,8 m3 περίπου) για αντικατάσταση 
χαλασμένων και εφεδρεία  υπαρχόντων στα υπόγεια συστήματα 
κάδων του Δήμου. Επίσης αφορά στην (Γ) προμήθεια και 
εγκατάσταση δύο (2) συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης 
απορριμμάτων σε πλατείες - κοινόχρηστους χώρους των 
δημοτικών ενοτήτων του Δήμου. Τέλος, αφορά στην προμήθεια 
(Δ) υπηρεσίας συντήρησης των τροχήλατων κάδων του Δήμου 
μαζί με την προμήθεια των εκάστοτε αναγκαίων υλικών (τροχοί, 
καπάκια, ποδομοχλοί, κλπ) από εξωτερικό συνεργείο. Η 
προμήθεια θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 74.400 € εκ των 
οποίων τα 26.200 € θα αφορούν στον Κ.Α. της διπλανής στήλης 
(ο.ε. 2017) και οι 48.200 € θα αφορούν σε αντίστοιχο Κ.Α. του 
π/υ ο.ε 2018 στον οποίους θα χρεωθούν ύστερα από την 
έγκριση του π/υ ο.ε. 2018. 

 ΚΑ 20.7131.0005  Προμήθεια Κάδων 
Απορριμμάτων 

26.200 

26.200 

         
         

36 Προμήθεια Ειδών 
και Εξοπλισμού 

Υπηρεσίας 
Πρασίνου 

 Κ.Α. 
35.6692.0003 

 Προμήθεια 
Σπόρων, Φυτών, 
Δενδρυλλίων και 
έτοιμου 
Χλοοτάπητα 

18.000 

   Κ.Α. 35.6693  Προμήθεια 
Φυτοπαθολογικού 
Υλικού, 
Λιπασμάτων και 
Βελτιωτικών 
Εδάφους 

2.250 

  

Αφορά στην προμήθεια σπόρων και φυτών για τις πλατείες, 
πάρκα και παρτέρια οδών (π.χ. γεράνια, κυκλάμινα, κυπαρίσια, 
μυρτιές, κλπ.), αναγκαία λιπάσματα και κηπευτικό χώμα, είδη 
κηπουρικής δηλαδή εργαλεία και μηχανήματα (π.χ. κοφτάκια, 
τσάπες, μισινέζες, χλοοκοπτικές μηχανές, αλυσίδες και 
αναλώσιμα πριονιών, κλπ.) και ποτίσματος (π.χ. 
προγραμματιστές, λάστιχα, ηλεκτροβάνες, κλπ) που 
χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πρασίνου στις καθημερινές της 
εργασίες. 

 Κ.Α. 
35.6699.0001 

 Προμήθεια 
Κηπευτικού 
Χώματος και 
Κοπριάς 

1.000 

31.850 
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   Κ.Α. 
35.6699.0003 

 Προμήθεια 
Διαφόρων Ειδών 
Ποτίσματος 

5.000 

   Κ.Α. 
35.6699.0004 

 Προμήθεια Ειδών 
Κηπουρικής 

5.600 

         
         

37 Προμήθεια 
Ηλεκτρολογικού 

Υλικού 

Αφορά (1) στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες, 
φωτιστικά, καλώδια, ασφάλειες, κλπ.) που χρησιμοποιείται για 
την τακτική (προληπτική) και έκτακτη (βλάβες) συντήρηση των 
ηλεκτρολογικών εγακαταστάσεων των κτιρίων και του οδικού 
δημοτικού φωτισμού, (2) στην προμήθεια ηλεκτρολογικών 
εργαλείων (κατσαβίδια, τρυπάνια, κλπ) τα οποία χρειάζονται οι 
ηλεκτρολόγοι του δήμου για την εκτέλεση των καθημερινών τους 
εργασιών, (3) στην προμήθεια  μεταλλικών στύλων, μπράτσων, 
φωτιστικών σωμάτων διαφόρων τύπων (μπάλες, φανάρια) και 
λοιπού παραμφερούς εξοπλισμού για οδούς προκειμένου να 
αντικατασταθούν αντίστοιχα εξαρτήματα στύλων δημοτικού 
φωτισμού, στις οδούς και πλατείες του Δήμου, τα οποία έχουν 
καταστραφεί, όπως π.χ. στην Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στη 
Σταμάτα, στη Λ. Κρυονερίου στο Κρυονέρι και αλλού, και, τέλος, 
(4) στην προμήθεια στύλων δημοτικού φωτισμού με φανάρι και 
φωτοβολταϊκό πάνελ για αυτόνομη λειτουργία (χωρίς σύνδεση 
ρεύματος στο δίκτυο της ΔΕΗ) για τοποθέτηση σε σκοτεινά 
σημεία του Δήμου στα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα 
ρευματοδότησης από τη ΔΕΗ, όπως π.χ. στη Ραπεντώσα στη 
δημοτική ενότητα Διονύσου, στην οδό Αγίου Φανουρίου στη 
δημοτκή ενότητα Σταμάτας, κλπ.  

 Κ.Α. 
20.6662.0001 

 Προμήθεια 
Ηλεκτρολογικού 
Εξοπλισμού 

92.750 

  Η προμήθεια θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 147.600 € εκ 
των οποίων τα 97.600 € θα αφορούν στους Κ.Α. της διπλανής 
στήλης (ο.ε. 2017) και οι 50.000 € 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. 
35.7135.0004 

 Προμήθεια 
Εξοπλισμού 
Κοινόχρηστων 
Χώρων (Παγκάκια, 
Κάδοι, Φωτιστικά 
κλπ) 

4.850 

97.600 
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38 Προμήθεια 

Υπηρεσίας 
Πλυσίματος 

Κάδων 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας πλυσίματος των τροχήλατων 
κάδων συλλογής απορριμμάτων (οικιακά και ανακύκλωσης) στις 
οδούς και των οκτώ (8) υπόγειων κάδων συλλογής οικιακών 
απορριμμάτων που είναι εγκατεστημένοι σε διάφορες περιοχές 
του Δήμου, για λόγους υγιεινής, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν 
διαθέτει σχετικό μηχανολογικό εξοπλισμό (πλυντήριο κάδων).  

 Κ.Α. 
20.6275.0002 

 Δαπάνες 
Καθαρισμού – 
Πλυσίματος Κάδων 
Απορριμμάτων 

25.000 

    Κ.Α. 
20.6275.0004 

 Δαπάνες 
Καθαρισμού – 
Πλυσίματος Κάδων 
Απορριμμάτων 
συν/νη 

2.900 

27.900 

         

         
39 Συντήρηση 

Ψυκτών Πόσιμου 
Νερού 

Αφορά στη συντήρηση για επτά ψύκτες πόσιμου νερού 
(Δημαρχείο, Παράρτημα Δημοτικού Κατατήματος 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 ό 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 

         
         

39 Προμήθεια, 
Συντήρηση και 

Παρακολούθηση 
Σημάτων 

Συστημάτων 
Ασφαλείας 

(Συναγερμοί – 
Πυρανίχνευση) 

Δημοτικών 

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. 
Επίσης αφορά στην προμήθεια νέων συστημάτων ασφαλείας σε 

 Κ.Α. 
00.6117.0009  

 Δαπάνη 
Παρακολούθησης 
Συστημάτων 
Ασφαλείας 
Δημοτικών Κτιρίων 

5.000 

15.000 
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Κτιρίων 

   Κ.Α. 
10.6265.0011 

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Συστημάτων 
Ασφαλείας 
Δημοτικών Κτιρίων 

5.000 

  

κτίρια του Δήμου όπως π.χ. στο νέο κτίριο της Πολεοδομίας, 
ΚΕΠ και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου στον Άγιο Στέφανο. 

 Κ.Α. 
10.7135.0013 

 Προμήθεια και 
Εγκατάσταση 
Συστημάτων 
Ασφαλείας 
Δημοτικών Κτιριών 

5.000 

         
         

40 Προμήθεια 
Υπηρεσιών 

Υγιεινής Κτιρίων 
και Κοινοχρήστων 

Χώρων του 
Δήμου 

 Κ.Α. 
10.6279.0001 

 Απεντόμωση, 
Μυοκτονία, 
Μικροβιοκτονία 
Δημοτικών Κτιρίων 

5.000 

  

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας (Α) απεντόμωσης – 
μυοκτονίας δημοτικών κτιρίων (Δημαρχείο, δημοτικά 
καταστήματα, γραφεία υπηρεσιών, κλπ) και εγκαταστάσεων 
(π.χ. δεξαμενές, αντλιοστάσια, Αμαξοστάσιο, κλπ), φρεατίων 
οδών και κοινόχρηστων κήπων και χώρων και (Β) 
καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια πλατειών, κήπους, 
και κοινόχρηστους χώρους γενικά του Δήμου.   Κ.Α. 

35.6275.0003 
 Δαπάνες 

Καταπολέμησης 
Κουνουπιών σε 
Συντριβάνια, 
Κήπους κλ 
Κοινόχρηστους 
Χώρους 

11500 16.500 
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41 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 

10.100 

  Η προμήθεια της υπηρεσίας θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 
74.000 € εκ των οποίων τα 49.800 € θα αφορούν στους Κ.Α. της 
διπλανής στήλης (ο.ε. 2017) και οι 24.600 € 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 

6.750 

   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 

2.000 

49.800 
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Δεξαμενών 

   Κ.Α. 
25.7131.0010  

 Προμήθεια 
Αυτοματισμών 
Αντλιοστασίων και 
Δεξαμενών 

2.000 

         
         

42 Προμήθεια Άλατος Αφορά στην προμήθεια άλατος για την προστασία από τον 
παγετό των δρόμων και άλλων υπαίθριων δημόσιων χώρων.   

 Κ.Α. 
70.6699.0004 

 Προμήθεια Άλατος 60.400 
60.400 

         
         

43 Απόφραξη 
Αγωγών Ομβρίων 

Αφορά στην προμήθεια παροχής υπηρεσίας απόφραξης και 
καθαρισμού αγωγών και φρεατίων ομβρίων σε οδούς του 
Δήμου (ενδεικτικά αναφέρεται της Λεωφόρου Σταμάτας, μήκους 
250 μ. περίπου) ανάλογα με τις ανάγκες, σε ανάδοχο που 
διαθέτει τα κατάλληλα αποφρακτικό εξοπλισμό και προσωπικό.   

 Κ.Α. 
30.6279.0002 

 Δαπάνες 
Απόφραξης 
Αγωγών Ομβρίων, 
Φρεατίων, κλπ. 

30.000 

30.000 

         

         
44 Καθαρισμός 

Ρεμμάτων 
Αφορά στην προμήθεια παροχής υπηρεσίας καθαρισμού 
ρεμμάτων εντός των ορίων του Δήμου, συμπληρωματικά των 
σχετικών δράσεων της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν σχετικής 
έγκρισής της, για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
πλημμυρικών φαινομένων.  

 Κ.Α. 
30.6279.0003 

 Δαπάνες 
Καθαρισμού 
Ρεμμάτων 

20.000 

20.000 
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45 Αφορά στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, 
παπούτσια ασφαλείας, αντανακλαστικά γιλέκα, κλπ) που πρέπει 
να χρησιμοποιεί το εργατοτεχνικό προσωπικό κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με την 53361 
Απόφαση (ΦΕΚ 1503Β/2006). Επίσης αφορά στην προμήθεια 
όσων ακόμη μέσων ατομικής προστασίας ζητηθούν από τον 
Τεχνικό Ασφαλείας του Δήμου, επιπλέον ή/και συμπληρωματικά 
των προαναφερθέντων, και σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στην εν λόγω Απόφαση. 

 Κ.Α. 
10.6061.0001 

 Παροχές Ένδυσης 
(Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και 
Ένστολου 
Προσωπικού) 

2.300 

   Κ.Α. 15.6061   Παροχές Ένδυσης 
(Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και 
Ένστολου 
Προσωπικού) 

2.800 

   Κ.Α. 
20.6061.0002  

 Παροχές Ένδυσης 
(Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και 
Ένστολου 
Προσωπικού) 

45.650 

   Κ.Α. 
25.6061.0005  

 Παροχές Ένδυσης 
(Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και 
Ένστολου 
Προσωπικού) 

11.600 

   Κ.Α. 
45.6061.0004 

 Παροχές Ένδυσης 
(Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και 
Ένστολου 
Προσωπικού) 

1.000 

 

Προμήθεια Ειδών 
Ατομικής 

Προστασίας 
Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού 

  Κ.Α. 70.6061  Παροχές Ένδυσης 
(Ένδυση 
Εργατοτεχνικού και 
Ένστολου 
Προσωπικού) 

5.000 

68.350 
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46 Υπηρεσίες 

Παροχής Ιατρικών 
– Εργαστηριακών 

Εξετάσεων για 
τους 

Εργαζομένους του 
Δήμου 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας για την υλοποίηση του 
προγράμματος προληπτικής ιατρικής για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων, βάση των διατάξεων του Ν. 
3850/2010 περί Υγιεινής και Ασφάλειας και των Κ.Υ.Α. 
53361/2006 και 31119/08. 

 Κ.Α. 
10.6142.0024 

 Αμοιβή για Ιατρικές 
– Εργαστηριακές 
Εξετάσεις 
Υπαλλήλων του 
Δήμου 

35.000 

35.000 

         

         
47 Προμήθεια και 

Εγκατάσταση 
Προκατασκευασμέ

νου 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 
Προκατασκευασμέ
νου Βόθρου 

2.000 

2.000 

         
         

48 Προμήθεια 
Υπηρεσίας 

Ηλεκτρολόγου για 
την Έκδοση 

Πιστοποιητικών 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας ηλεκτρολόγου για την 
έκδοση πιστοποιητικών όπως κάθε φορά απαιτείται από τη ΔΕΗ 
για επαύξηση ρευματοδοτήσεων, νέες παροχές ή ανανεώσεις. 
Ενδεικτικά αναφέρεται νέα ρευματοδότηση στο αντλιοστάσιο του 
Δήμου στην οδό Δεξαμενής στη δ.ε. Δροσιάς, η νέα 
ρευματοδότηση του κοινόχρηστου χώρου στο τέρμα της οδού 
Ναυαρίνου στη δ.ε. Άνοιξης, κ.ο.κ.  

 Κ.Α. 
10.6142.0030 

 Αμοιβή για Έκδοση 
Πιστοποιητικών 
Ηλεκτρολόγων για 
Νέες Παροχές 
Δημοτικών Κτιρίων 
κλπ. 

2.500 

2.500 

         
         

49 Προμήθεια 
Υπηρεσίας 
Εκκένωσης 

Βόθρων 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας εκκένωσης των βόθρων των 
δημοτικών κτιρίων (Δημαρχείο, Δημοτικά Καταστήματα, Κτίριο 
Υπηρεσιών επί της οδού Κοιιμήσεως Θεοτόκου στον Άγιο 
Στέφανο, κλπ). 

 Κ.Α. 
10.6276.0003 

 Δαπάνες 
Εκκένωσης 
Βόθρων 

7.300 

7.300 
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50 Προμήθεια 
Υπηρεσίας 

Συντήρησης 
Εξοπλισμού σε 
Παιδικές Χαρές 

του Δήμου 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών σχετικών με τη συντήρηση 
εξοπλισμού στις παιδικές χαρές του Δήμου όπως διάφορα 
όργανα, περιφράξεις, παγκάκια κλπ. που χρειάζονται 
συντήρηση, π.χ. βάψιμο για την προστασία τους από τις 
καιρικές συνθήκες, και αποκατάσταση των φθορών τους, π.χ. 
αντικατάσταση και συντήρηση σπασμένων τμημάτων, κοκ.  

 Κ.Α. 
35.6262.0002 

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Παιδικών Χαρών 

5.000 

5.000 

         

         
51 Προμήθεια 

Υπηρεσίας 
Συντήρησης 

Συντριβανιών στις 
Πλατείες του 

Δήμου 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών σχετικών με τη συντήρηση 
των συντριβανιών που υπάρχουν σε διάφορες πλατείες και 
χώρους στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Στεφάνου (στην Πλατεία 
Μαρίνου Αντύπα), Άνοιξης (στην Πλατεία γωνία Βορείου 
Ηπείρου και Ανοίξεως - Σταμάτας και στο Δημοτικό Κατάστημα) 
και Κρυονερίου (στην Πλατεία Μικράς Ασίας και στο Πολιτιστικό 
Κέντρο) τα οποία δεν λειτουργούν και τα ηλεκτρομηχανολογικά 
τους χρειάζονται επισκευή ή/και αντικατάσταση, π.χ. αντλίες, 
ηλεκτρικοί πίνακες, φωτισμός, κλπ.  

 Κ.Α. 
35.6262.0004 

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Συντριβανιών 
Πλατειών κλπ 
Κοινοχρήστων 
Χώρων 

10.000 

10.000 

         

         
52 Προμήθεια 

Υπηρεσιών 
Συντήρησης και 

Ανάπλασης 
Πρασίνου και 
Συντήρησης 
Συστημάτων 
Αυτόματου 
Ποτίσματος 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης και ανάπλασης 
πρασίνου στα πάρκα, στις πλατείες και στις νησίδες των οδών 
σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Συμπεριλαμβάνεται η 
συντήρηση των συστημάτων αυτόματου ποτίσματος με την 
προμήθεια των όποιων τυχόν εξειδικευμένων υλικών 
απαιτηθούν (π.χ. ειδικά εξαρτήματα, φίλτρα, κλπ) τα οποία δεν 
υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου όπως π.χ. είναι τα λάστιχα 
ποτίσματος, τα μπεκ, κλπ. για τα οποία ο Δήμος διαθέτει στοκ. 
Στην εν λόγω υπηρεσία συμπεριλαμβάνονται φυτεύσεις 
δένδρων, θάμνων και λοιπές φυτοτεχνικές διαμορφώσεις, 
γενικά, με φυτά που θα προμηθεύσει ο Δήμος. 

 Κ.Α. 
35.6262.0008 

 Εργασίες 
Συντήρησης, 
Ανάπλασης 
Πρασίνου & 
Συντήρησης 
Αυτόματου 
Ποτίσματος 

35.000 

35.000 
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53 Προμήθεια 
Υπηρεσίας 

Συντήρησης 
Μεταλλικών 
Κατασκευών 
Κτιρίων και 

Κοινοχρήστων 
Υποδομών του 

Δήμου 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών εργατοτεχνικού 
προσωπικού της ειδικότητας σιδερά γα την έκτελεση σχετικών 
εργασιών σε κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές σε όλες τις 
δημοτικές ενότητες του Δήμου λόγω έλλειψης της σχετικής 
ειδικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου. Οι 
συντηρήσεις και επισκευές που θα απαιτηθεί να γίνουν δεν 
μπορούν να καταγραφούν προκαταβολικά διότι θα αφορούν στα 
προβλήματα όπως αυτά προκύπτουν κάθε φορά και για τα 
οποία ο Δήμος ενημερώνεται είτε από παράπονα και αιτήματα 
δημοτών είτε από τις υπηρεσίες του. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
εγκατάσταση - συντήρηση - επισκευή - επέκταση μεταλλικών 
περιφράξεων, συρματοπλεγμάτων, θυρών, καπακιών φρεατίων, 
στεγάστρων και λοιπών μεταλλικών κατασκευών.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των όποιων τυχόν αναγκαίων 
υλικών απαιτηθούν, π.χ. κάποιο ειδικό εξάρτημα όπως 
μεντεσές, γάντζος, κλπ., και τα οποία δεν υπάρχουν στην 
αποθήκη του Δήμου ή για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί η 
προμήθεια τους από το Δήμο. 

 Κ.Α. 
35.6262.0005 

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Μεταλλικών 
Εγκαταστάσεων 
Δήμου 

10.000 

10.000 
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54 Προμήθεια 
Υπηρεσίας 

Συντήρησης 
Ξύλινων 

Κατασκευών 
Κτιρίων και 

Κοινοχρήστων 
Υποδομών του 

Δήμου 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών εργατοτεχνικού 
προσωπικού της ειδικότητας ξυλουργού γα την έκτελεση 
σχετικών εργασιών σε κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές σε 
όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου λόγω έλλειψης της 
σχετικής ειδικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου. Οι 
συντηρήσεις και επισκευές που θα απαιτηθεί να γίνουν δεν 
μπορούν να καταγραφούν προκαταβολικά διότι θα αφορούν στα 
προβλήματα όπως αυτά προκύπτουν κάθε φορά και για τα 
οποία ο Δήμος ενημερώνεται είτε από παράπονα και αιτήματα 
δημοτών είτε από τις υπηρεσίες του. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
συντήρηση - επισκευή - τροποποίηση - παρέμβαση σε όργανα 
παιδικών χαρών, ξύλινες περιφράξεις, στάσεις και στέγαστρα 
συγκοινωνίας κλπ.  Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των 
όποιων τυχόν αναγκαίων υλικών απαιτηθούν, π.χ. κάποιο ειδικό 
εξάρτημα όπως μεντεσές, γάντζος, κλπ., ή ποιότητα ξύλου κλπ, 
τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου ή για τα 
οποία δεν έχει προβλεφθεί η προμήθεια τους από το Δήμο. 

 Κ.Α. 
35.6262.0006 

 Συντήρηση και 
Επισκευή Ξύλινων 
Εγκαταστάσεων 
Δήμου 

15.000 

15.000 
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55 Προμήθεια 
Υπηρεσίας 

Συντήρησης 
Οικοδομικών 
Κατασκευών 
Κτιρίων και 

Κοινοχρήστων 
Χώρων του 

Δήμου 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών εργατοτεχνικού 
προσωπικού των ειδικότητας οικοδόμου γα την έκτελεση 
σχετικών εργασιών σε κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές σε 
όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου λόγω έλλειψης της 
σχετικής ειδικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου. Οι 
συντηρήσεις και επισκευές που θα απαιτηθεί να γίνουν δεν 
μπορούν να περιγραφούν προκαταβολικά διότι θα αφορούν στα 
προβλήματα όπως αυτά προκύπτουν κάθε φορά και για τα 
οποία ο Δήμος ενημερώνεται είτε από παράπονα και αιτήματα 
δημοτών είτε από τις υπηρεσίες του. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
επέκταση - συντήρηση - αντικατάσταση και επισκευή πλακών, 
πλακοστρώσεων, μαρμάρων, κυβόλιθων, κλπ σε κτίρια, σκάλες, 
πλατείες, πεζοδρόμια, κλπ. , επισκευές γεφυριών, διαβάσεων 
κλπ με χρήση μπετού που προμηθεύεται ο Δήμος. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των όποιων τυχόν αναγκαίων 
εξειδικευμένων υλικών απαιτηθούν, π.χ. κάποια ειδική πέτρα, 
πλάκα, μάρμαρο, κλπ., τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη 
του Δήμου ή για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί η προμήθεια 
τους από το Δήμο. 

 Κ.Α. 
35.6262.0009 

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Οικοδομικών 
Κατασκευών και 
Δαπέδων 
Κοινόχρηστων 
Χώρων (Πλάκες, 
Κυβόλιθοι, κλπ)  

24.500 

24.500 

         
         

56 Εργασίες 
Ανάπλασης & 
Εξωραϊσμού 
Πλατείων και 

Κοινοχρήστων 
Χώρων & 

Εγκαταστάσεων 

Αφορά στον (Α) Εξωραϊσμό και Συντήρηση του Δημοτικού 
Χώρου Περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία της Δ.Κ. 
Σταμάτας, το οποίο χρειάζεται βάψιμο (εσωτερικά και 
εξωτερικά), αποκατάσταση των όψεων του με την προμήθεια 
των αναγκαίων υλικών (π.χ. ρολά ασφαλείας και κιγκλιδώματα), 
συντήρηση της ηλεκτρολογικής του εγκατάστασης λόγω 
παλαιότητας, προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής, 
καθώς επίσης όποιων άλλων σχετικών παρεμφερών εργασιών 
τυχόν απαιτούνται, δεδομένου ότι το εν λόγω περίπτερο 
υπάρχει στην Πλατεία της Δ.Κ. Σταμάτας από το 1981 και 
απαιτούνται οι προαναφερθείσες εργασίες αποκατάστασης και 
αναβάθμισής του ώστε να καταστεί δυνατή η ανανέωση της 
ενοικίασής του με τη λήξη της υπάρχουσας σύμβασης (η οποία 
λήγει στις 25.11.2017 - 214/2011 ΑΔΣ),  

 Κ.Α. 
30.6262.0008 

 Εξωραϊσμός και 
Ευπρεπισμός 
Περιβάλλοντος 
Χώρου Περιπτέρου 
Δ.Κ. Σταμάτας 

20.000 

102.000 
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  στον (Β) Εξωραϊσμό, Συντήρηση Πρασίνου και Ανάπλαση της 
Πλατείας Αγοράς στη Δ.Κ. Σταμάτας η οποία θα περιλαμβάνει 
ενδεικτικά φύτευση δένδρων και αποκατάσταση χλοοτάπητα, 
συντήρηση του υπάρχοντος συστήματος αυτόματου 
ποτίσματος, συντήρηση των φωτιστικών ιστών (βάψιμο ιστών 
και αντικατάσταση των φθαρμένων φωτιστικών σωμάτων), 
βάψιμο και συντήρηση καθιστικού, προμήθεια και τοποθέτηση 
ελαφρού τύπου ξύλινης σκεπής επί των υπαρχόντων 
τσιμεντένιων στύλων, καθώς επίσης όποιων άλλων σχετικών 
παρεμφερών εργασιών τυχόν απαιτούνται, προκειμένου ο 
χώρος να αναβαθμιστεί αισθητικά και λειτουργικά ώστε να 
προσφερθεί μία σύγχρονη και θελκτική πλατεία στους 
περιοίκους και κατοίκους της περιοχής,  

 Κ.Α. 
30.6262.0007 

 Εργασίες 
Ανάπλασης και 
Εξωραϊσμού Πλ. 
Αγοράς Δ.Κ. 
Σταμάτας 

37.000 

  στην (Γ) Φυτοτεχνική Διαμόρφωση και Ανάπλαση του 
Δημοτικού Χώρου στη Διασταύρωση της Λ. Λίμνης Μαραθώνος 
και Πιπεροπούλου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί στον Δήμο με το 
με αρ. πρωτ. 4600/16.2.2017 του κ. Ιεσσαί Μιχαήλ. Η 
διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου θα περιλαμβάνει 
ενδεικτικά διαμόρφωση επιπέδων χώματος, φύτευση δένδρων 
και καλλωπιστικών θάμνων, τοποθέτηση αυτόματου 
συστήματος ποτίσματος (με προμήθεια των αναγκαίων υλικών) 
και όποιες ακόμη παρεμφερείς επεμβάσεις απαιτούνται.  

 Κ.Α. 
30.6262.0005 

 Διαμόρφωση 
Δημοτικού Χώρου 
στη Διασταύρωση 
της Λ.Λ. 
Μαραθώνος και 
Πιπεροπούλου 

25.000 

  Επίσης θα γίνει συντήρηση του υπαίθριου εξοπλισμού 
(παγκάκια, φωτιστικά, ξύλινες - μεταλλικές ή άλλες κατασκευές, 
κλπ) στις πλατείες όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου. 

 Κ.Α. 
30.6262.0009 

 Συντήρηση και 
Επισκευή 
Πλατειών 

20.000 

         
         

57 Χωματουργικές 
Εργασίες 

Αφορά στην προμήθεια παροχής χωματουργικών εργασιών για 
τη διαμόρφωση και καθαρισμό οδών, εξυγίανση χωματόδρομων 
και λοιπών συναφών εργασιών.  

 Κ.Α. 
70.6275.0003 

 Δαπάνες 
Χωματουργικών 
Εργασιών 

20.000 
20.000 
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58 Προμήθεια 
Παροχής 

Υπηρεσίας 
Κλειδαρά 

Αφορά στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών κλειδαρά για την 
αποκατάσταση βλαβών, ζημιών και συναφών προβλημάτων σε 
κλειδαριές κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου 
συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υλικών, π.χ. 
κλειδαριές, κλειδιά, λουκέτα, κοκ.κλπ. 

 Κ.Α. 
10.6261.0005 

 Συντήρηση και 
Επισκευή Κτιρίων 
Ακινήτων του 
Δήμου 

1.000 

1.000 

         
         

59 Προμήθεια 
Υπηρεσίας 
Εργασίας 

Οδοκαθαρισμού & 
Συντήρησης 

Καθαριότητας 
(Οδών, Πλατειών 
κλ Κοινοχρήστων 

Χώρων των 7 
Δημοτικών 

Κοινοτήτων του 
Δήμου 

Αφορά στην ανάθεση σε τρίτο (εξωτερικό συνεργείο) της 
εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των δημοτικών οδών, 
πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Στο κύριο μέρος 
της εισήγησης στο Δ.Σ. παρατίθεται αναλυτική περιγραφή της 
σκοπιμότητας. 

 Κ.Α. 
20.6277.0005 

 Παροχή 
Υπηρεσίας 
Εργασίας 
Οδοκαθαρισμού & 
Συντήρησης 
Καθαριότητας 
(Οδών, Πλατειών 
κλ Κοινοχρήστων 
Χώρων των 7 
Δημοτικών 
Κοινοτήτων του 
Δήμου 

80.000 

80.000 

         
         

60 Προμήθεια Σετ 
Αλατιέρας - 

Λεπίδας 
Αποχιονισμού 

Αφορά στην προμήθεια τριών (3) σετ αλατιέρας - μαχαιριού για 
χρήση σε περιπτώσεις χιονιού - παγετού, επί των οχημάτων του 
Δήμου (1) TOYOTA ΚΗΗ 2310, (2) FORD ME 107337 και (3) 
ISUZU KHH 2254. Στην εν λόγω προμήθεια συμπεριλαμβάνεται 
το κόστος  εγκατάστασης υποδομής επί των προαναφερθέντων 
οχημάτων για την προσαρμογή του εν λόγω εξοπλισμού. 

 Κ.Α. 
70.7131.0006 

 Προμήθεια τριών 
(3) Σετ Αλατιέρων - 
Μαχαίρια 

75.000 

75.000 
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61 Επισκευή Δικτύου 
Δημοτικού 
Φωτισμού 

Αφορά στην επισκευή βλαβών του δικτύου δημοτικού φωτισμού 
στις οδούς και πλατείες του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου της 
προμήθειας των αναγκαίων υλικών και εξαρτημάτων, και αφορά 
σε κάθε είδους εργασία, ηλεκτρολογική ή άλλη, που τυχόν 
απαιτηθεί για την αποκατάσταση, π.χ. αντικατάσταση 
καλωδίων, ακροκιβωτίων, πινάκων και ασφαλείων, κ.ο.κ.  

 Κ.Α. 
30.6262.0013 

 Επισκευή του 
Δικτύου Δημοτικού 
Φωτισμού των 
Δημοτικών 
Ενοτήτων Δήμου 
Διονύσου 

40.000 

40.000 

 


